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TEMMUZ 2018 BÖLGE ÜLKELERİ TERCÜME HABER DERLEMESİ
ORTADOĞU AYLIK BÜLTEN
TEMMUZ 2018 BÖLGE ÜLKELERİ TERCÜME HABER DERLEMESİ
Anahtar: Olayın gerçekleştiği tarih: Haber metni. [Tarihli kaynak*] *Birden fazla kaynaktan alıntı yapılan haberlerde, kaynaklar alıntı sıralamasına göre
sıralanmıştır. Haber içerisinde () parantez içinde geçen açıklamalar atölyemize aittir.
Kronoloji Bülteni: Bölge Ülkeleri Tercüme Haber Derlemesi; bölge haber kaynaklarından tercüme edilmektedir. Tercümelerde belirtilen görüşler, terimler ve
kavramlar bölge ülkelerinin haber kaynaklarına ve ismi geçen yazarlara ait olup, Ortadogudan Blog ve Ortadoğu Vakfı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Filistin
Tem. 1: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile bir araya geldi. Mladenov, Filistin
hükümetinin Gazze'deki "sorumluluklarını yerine getirme" çabalarının Birleşmiş Milletler nezdinde desteklendiğini ifade ederken, BM’nin, faaliyetlerini bu
doğrultuda koordine etmeye devam edeceğine söz verdi. [CNN AR. (https://goo.gl/4zf9F8) 01/07]
Tem. 1: İbranice yayın yapan Yediot gazetesi, Knesset’in “İşgal Altında Çocuklar” temasıyla bir konferans düzenleyeceğini belirtti. [Vetogate
(http://www.vetogate.com/3229087) 01/07]
Tem. 1: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: “Amerikan yönetimi, İsrail işgalini meşrulaştırmak için Filistinlilerin haklarını sindirmeye dayalı herhangi bir
çözümü kabul ettirmek ya da herhangi bir anlaşma yapmak için ahlaki ve siyasi olarak nitelikli değildir.” dedi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/954210%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7/) 01/07]

Tem. 1: Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı’nın 3 gün aradan sonra yeniden açıldığını duyurdu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Refah Sınır Kapısı’nın
Gazze halkının sıkıntılarını hafifletmek için çift yönlü olarak açılması talimatını verdi. [RT AR. (https://goo.gl/ZVw5rY) 01/07]
Tem. 2: Cidde Merkezli Ortadoğu Araştırmaları Merkezi eski Başkanı Abdülhamit el-Hakim, attığı bir tweette, “İsrailoğullarından önce ya da sonra hiçbir milletin
başkenti olmayan, Kral Davut’un inşa ettiği Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olduğu gerçeğini kimse inkar edemez. Romalılar onları kovdu. Toprağın sahibi olan
Yahudilere karşı çıkıp Roma’nın taşkınlığını desteklemek adalet midir? Semavi kitaplar, bölgenin tarihini yalanlayıp Yahudilerin Kudüs’te hakları olduğunu
vurguluyor. ‘Ey kavmim! Ne oluyor size, nasıl hükmediyorsunuz?’” ifadelerini kullandı. [Twitter (https://twitter.com/hakeem970/status/1013880780249030656)
02/07]
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Tem. 2: Avustralya, doğrudan Filistin yönetimine yaptığı para yardımını “siyasi suçlulara” verilmesi ihtimaline karşı keseceğini açıkladı. [RT AR.
(https://goo.gl/n7PWPx) 02/07]
Tem 2: Suudi Arabistan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Cenevre’deki toplantısında, Filistin topraklarındaki İsrail ihlallerini kınadı. Suudi
Arabistan, Filistin topraklarındaki işgal güçlerince gerçekleştirilen ve 100'den fazla kişinin ölmesine, 3000'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan ihlallere,
Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki barışçıl yürüyüşleri bastırılmasına ve silahsız sivillere karşı aşırı güç kullanılmasına tepki gösterdi.
[Youm7 (https://www.youm7.com/story/2018/7/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/3856425) 02/07]

Tem. 2: İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarından “Twitter”ın, Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan’ın talebi
üzerine Hamas liderleri ve Hizbullah ile ilişkili hesapları kapattığını duyurdu. Filistinli Medyacılar Forumu, Twitter’in hesapları kapatmasını kınayarak Twitter’in
İsrail ile anlaşma yaptığını belirtti. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/2/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87) 02/07 - Safa
(http://safa.ps/post/239719/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84) 04/07]
Tem. 2: El-Fetih Hareketi, Ramallah kentinin merkezinde Yüzyılın Anlaşması’nı reddeden bir gösteri düzenledi.[Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/2/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9) 02/07]
Tem. 2: Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed El- Amadi, Hamas’ın ABD yönetiminin bilgisi dâhilinde Gazze Şeridi için anlaşma arayışında
olduğunu ve İsrail ile dolaylı yoldan görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Filistin Direniş Komiteleri, Muhammed El- Amadi’nin Gazze Şeridi’nde insani bir
anlaşma arayışı içinde olan Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelere ilişkin ifadelerini protesto etmek için bir mektup gönderdi. Direniş Komiteleri, El Amadi’nin
ifadelerinin bazı Arap hükümetlerinin ABD’nin hazırladığı “Yüzyılın Antlaşması”na olan “iğrenç” kabullenişini yansıttığını ifade etti. Filistin Direniş Komiteleri,
Filistin halkının tarihi haklarını, onurunu ve çocukların kanını insani yardım için satmanın mümkün olmadığını vurguladı. Tartışmalı açıklamalardan sonra Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Muhammed El-Amadi, Ramallah’taki başkanlık konutunda bir araya geldi. Abbas, El-Amadi’ye Filistin halkının durumu ve son
siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdi. Batı Şeria’da olduğu gibi Gazze’de de Filistin yönetiminin görevlerini yerine getirmek için ulusal uzlaşma sağlanması
çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/954408%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/) 02/07 - RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/954438%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9/) 02/07 - RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/954481%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/) 02/07]
Tem. 3: İsrail ordusu, Hamas’ı cep telefonu casus uygulamaları kullanarak askerleri hakkında bilgi toplamaya çalışmakla suçladı. Hamas internet biriminin, sahte
kadın hesapları kullanarak askerlere ulaşıp onlardan söz konusu uygulamaları indirmelerini istediğini, bu yolla askerlerin bütün özel bilgilerini aldığını ve bu
uygulamalar sayesinde kullanıcı izni olmadan görüntü kaydı alabildiğini açıkladı. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/954723%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9/) 03/07 - Alrai
(http://alrai.com/article/10442814/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84)04/07]
Tem. 3: İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsveç Parlamentosu soruşturma oturumunda, Siyonist işgalin Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kaldırmasını
istedi.[Shehabnews (http://shehabnews.com/post/35525/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 03/07]
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Tem. 2: İsrail Parlamentosu “Knesset”, şehit ve esirlerin ailelerine yapılan para yardımını engellemek için Filistin yönetimine aktarılan fonun küçültülmesine
ilişkin kanunu kabul etti. Buna ilişkin Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Sekreteri Saip Arikat, İsrail hükümetinin, Filistin’in toprağını ve malını çalmaya
devam ettiğini belirtti. [Samanews (http://samanews.ps/ar/post/341339/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AE%D8%B5%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89) 03/07 - Fatehinfo
(http://www.fatehinfo.ps/post/151051) 03/07]
Tem. 3: İbranice yayın yapan “Israel Hayom” gazetesi yayımladığı bir raporda, Türkiye’nin bölgede çeşitli projeler yaparak Doğu Kudüs’ü kontrol altında almak
için çaba sarf ettiğini iddia etti.[Samanews (http://samanews.ps/ar/post/341347/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9) 03/07]
Tem. 3: İbranice yayın yapan Kanal 7’nin iddiasına göre, işgal hükümeti başbakanı Binyamin Netanyahu: “Gazze’deki Hamas liderlerine ateşkes anlaşmasını tercih
etmelerini öneriyorum. Çünkü eğer olayları tırmandırmak istiyorlarsa ödeyecekleri bedel dayanılmaz olacaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Netanyahu:
“Gazze’den (esir olan) askerlerimizi geri almak için çok büyük çaba sarf ediyoruz” dedi. [Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/341431/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%82) 03/07]
Tem. 3: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset üyelerinin ve bakanların 2 yıl önce yasaklanan Aksa baskınlarına üç ayda bir kez ile sınırlı olmak üzere
izin verdi.[Samanews (http://samanews.ps/ar/post/341438/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89) 03/07]
Tem. 3: Fas eski Başbakanı Abdulilah Benkiran, Ali Yata adlı kuruluş tarafından Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen “Efsaneler, Siyonist Suçlar, Emperyal
Entrikalar ve Filistinlilerin Trajedileri” konulu seminerde; “Yüzyılın Anlaşması’ndan bahsedenler, Filistin sorununun ekonomik olduğuna inanmaktadırlar, aksine
Filistin meselesi bir toprak meselesidir. Topraklarından mahrum edilen ve geri dönmek isteyen insanların meselesidir” ifadelerini kullandı. Benkıran, Filistin’in
Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına karşı çıkmasının ardından yalnızlaştırıldığını söyledi.[Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/341364/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9) 03/07 - Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807031033496188-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86/) 03/07 ]

Tem. 4: İsrail ordusu çarşamba günü Kudüs’ün güneydoğusunda Al-Han Al-Ahmar (Kızıl Han) bölgesinde bir Filistin köyünü yıkmaya başladı. Evlerinin
yıkılmasını engellemeye çalışan 35 Filistinli yaralandı. İşgal güçleri, El-Ahmar köyünün yıkımını ve sakinlerinin yerlerinden edilmesini engellemek amacıyla
direniş gösteren bölge halkına ve yabancı aktivistlere vahşice saldırdı. İsrail işgal güçleri, biri kadın olmak üzere 10 Filistinliyi darp ettikten sonra tutukladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgal güçlerinin Al-Han Al-Ahmar’daki Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler’in
Filistin halkına karşı görevini yerine getirme ve uluslararası koruma sağlama çağrısında bulundu. İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazem Kassem, İsrail
işgal güçlerinin Al-Han Al-Ahmar bölgesindeki Filistin halkına karşı başlattığı saldırının, İsrail’in kuruluşundan önce uyguladığı ırkçı temizlik politikasının bir
uzantısı olduğunu söyledi. İsrail Yüksek Mahkemesi, Al-Han Al-Ahmar bölgesindeki yıkımların geçici olarak durdurulması kararı verdi. [Arab48
(https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8
%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2018/07/04/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF) 04/07 - SkyNewsArabia (https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1160774%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1) 04/07 - CNN AR. (https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/04/mahmoud-abbas-palestine-
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israel-united-nations) 04/07 - Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807041033546001-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/) 04/07 - Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/6/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1)06/07]
Tem. 4: Haaretz Gazetesi askeri analistlerinden Amus Harail, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı’nın, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ı Gazze Şeridi’nde
ekonomik durumun iyileştirilmesinde engel olarak gördüğünü belirtti.[Alghad (https://alghad.com/articles/2336122-%D9%81%D9%8A%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 03/07]
Tem. 4: Eski Filistin Başbakanı Salam Fayyad, haber ajanslarına yaptığı açıklamada, bir süredir devam eden husumetin ardından Mahmud Abbas’la görüştüğünü
ve Gazze’yi ziyaret etmeyi istediğini belirtti.[Samanews (http://samanews.ps/ar/post/341453/%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 04/07]
Tem. 4: İbranice yayın yapan Kanal 7, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gelad Erdan’ın, esir takası meselesine ilişkin “Hamas’a bizim şartlarımıza kabul ettirmek için
uluslararası kanunları ihlal etmeyecek şekilde Filistinli esirlere ve özellikli Hamas mensubu olanlara uyguladığımız baskıyı artıracağız” ifadelerine yer verdi.[Safa
(http://safa.ps/post/239693/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7) 04/07]

Tem. 5: İbranice yayın yapan “Rişt Kan” kanalının iddiasına göre, Planlama ve İnşaat Komisyonu Kudüs’te 1000 konutluk yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyor.
[Alkhaleejonline (http://samanews.ps/ar/post/341352/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3) 03/07]
Tem. 6: ABD’nin Wall Street gazetesi, “Filistin Mültecileri Hilesini Ortaya Çıkartmak” adlı bir makale yayımladı. Richard Goldberg ve Jonathan Schanzer
tarafından yazılan makalede, Filistinli mülteciler bir efsane olarak nitelendiriliyor. Makalede, Nakba’nın 800 bin Filistinli mülteci ile sonuçlandığını ve bunlardan
sadece 30 bininin hayatta kaldığını, ancak UNRWA’nın bunların torunlarına bile mülteci statüsü verdiğini belirtiliyor. Makalede; “Öyle ki, UNRWA’ya kayıtlı 5
milyon Filistinli bulunuyor” ifadelerine yer verildi. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/7/6/%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9)
06/07]

Tem. 8: İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'na (TİKA) yönelik
bir rapor hazırladı. Rapora göre, İsrailli istihbarat yetkilileri TİKA’nın İslami Hareket üyelerini ofislerinde ağırladığını ve TİKA çalışanlarının Hamas’a para ve
bilgi aktardığını düşünüyor. Raporda TİKA’nın faaliyetlerine genel bir kısıtlama getirilmesi veya her bir projesi için tek tek izin alma zorunluluğu konulması
öngörülüyor. [Times Of İsrael (http://ar.timesofisrael.com/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%86/) 08/07]
Tem. 9: Netanyahu, Gazze’deki ablukanın artırılacağını, Hamas’a yaptırımlar uygulanacağını, ana ticaret kapısı olan Kerem Şalom sınır kapısının kapatılması
kararı alındığını ve Gazze'deki Filistinlilere balıkçılık yapmaları için izin verilen 17 kilometreye kadar genişletilmiş alanın 11 kilometreye geri indirileceğini
açıkladı. [Euronews. AR. (http://arabic.euronews.com/2018/07/09/israel-impose-sanctions-on-gaza-because-of-the-burning-kites) 09/07 - Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/9/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AE%D9%86%D9%82%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF) 10/07]
Tem. 9: Katar Gazze'nin Yeniden İnşası Komitesi Başkanı Muhammed el-Amadi bir İsrail radyosuna verdiği röportajda, Hamas’ın İsrail’le savaşa girmek
istemediğini, barış istediğini belirtti. Röportajda el-Amadi Hamas’ın barış için öncelikle Gazze’deki yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve 11 yıllık ambargonun
kaldırılmasını istediğini söyledi. El-Amadi, Hamas Hareketi’nin geçmişten daha güçlü bir askeri güce sahip olduğuna dikkat çekerek, İsrail’in herhangi yeni bir
savaş durumunda ciddi sorunlar ve zorluklarla karşılaşacağını da sözlerine ekledi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/955917%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/) 09/07]
Tem. 9: İsrail Askerî Mahkemesi, bir Türk turisti “terör örgütü” üyelerine para transfer etmekle suçladı. İsrail, 27 yaşındaki Ebru Özkan’ı Kudüs’e yaptığı
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ziyaretin ardından 11 Haziran’da Türkiye’ye dönmek için geldiği Tel Aviv Havaalanı’nda tutukladı. İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet, Özkan’ın ulusal güvenliği
tehdit ettiğini ve terör örgütü ile ilişkisi olduğundan şüphelenildiğini açıkladı. Yüzlerce dolar para ve cep telefonu şarj cihazları taşımakla suçlanan Özkan, İsrail
medyasına göre, bu fonları ve ekipmanları Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas militanlarına yönlendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin
Özkan için İsrailli yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "İsrail tarafından özellikle Kudüs'teki vatandaşlarımıza karşı caydırıcı önlemler alındı
ve biz de bunlara cevap vereceğiz" dedi. İsrail mahkemesi, "Hamas'a yardım etmek ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir
tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" suçlamasıyla yargıladığı Ebru Özkan’ı şartlı tahliye etti. [SkyNewsArabia (https://www.skynewsarabia.com/middleeast/1162180-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9) 09/07 - RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/956065%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9/) 09/07]
Tem. 9: Tiberya, Hayfa, Kudüs, Necef ve Eriha kentleri bir ay içerisinde Richter ölçeğine göre 3 ila 5 şiddeti arasında değişen 50 kadar depremle sarsıldı. Jeoloji
uzmanları yüzlerce insanı öldürecek ve büyük şehirleri yok edecek güçlü ve çok şiddetli bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yapılan kazılar ve
toprak kayması yüzünden bölgede meydana gelebilecek olası bir deprem karşısında Mescid-i Aksa’nın yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.
[Alkhaleejonline (http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%9F) 09/07]
Tem. 9: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Antlaşması” olarak bilinen Ortadoğu'da barış planına, Arap liderlerin
yanı sıra birçok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesinin de karşı olduğunu açıkladı. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807091033649726-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86/) 09/07]
Tem. 9: İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistin uydu kanalı Al-Quds’u “terör örgütü” olarak kabul eden ve İsrail’de çalışmasını yasaklayan kararı
imzaladı. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/955998-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/) 09/07]
Tem. 10: İsrail polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kudüs’teki konutunda "yasadışı kazanç" suçlamasıyla
İsrailli yetkililer tarafından onuncu kez sorgulandı. [CNN AR. (https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/10/inetanyahu-grant-probe-tenth-interrogation)
10/07]
Tem. 10: 12 yıldan beri Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmak için Gazze limanından Yunan adasına doğru yola çıkan “Özgürlük 2” gemisi, İsrail ordusu tarafından
durduruldu. Geminin içinde bulunanlar tutuklandı. Gemi Aşdod Limanı’na götürüldü. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/10/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84) 10/07- RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/956199%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/) 10/07]
Tem. 10: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak Rusya Dünya Kupası finaline katıldı. Putin, mevkidaşı
Abbas ile yaptığı görüşmede "Bölgedeki durumun karmaşık olduğunu biliyorum, Dünya Kupası için Moskova'ya geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Filistin
Devlet Başkanı, İsrail’in yerleşim politikasını genişlettiğini ve bölgede zor bir dönemden geçildiğini söyledi. Abbas: “Bu Filistin için çok hassas bir konudur ve biz
tehlikeyi hissederiz… Amerika’nın hassas sorunlara ilişkin kendi kararlarını empoze etme girişimlerinden memnun değiliz ve bunu reddediyoruz.” dedi.
[Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/russia/201807101033683070-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/) 10/07 - Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/russia/201807141033785593-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/) 14/07]
Tem. 10: Tel Aviv Üniversitesi ve Demokrasi Enstitüsü işbirliğinde yapılan bir ankete göre İsraillilerin yüzde 74’ü ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen
İsrail-Filistin sorununu çözme planının başarısız olacağına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarının İsrail’in çıkarı için olduğuna inanıyor. [BBC AR.
(http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44766744) 10/07]
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Tem. 10: Hamas Siyasi Büro, Hamas’ın, Filistin ve Arap dünyasındaki gelişmeler ile ikili ilişkileri görüşmek üzere Mısır’ın Kahire davetini kabul ettiğini açıkladı.
Hamas Siyasi Büro üyesi Ebu Merzuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahire’de yapılan toplantıda Mısır İstihbarat Servisi yetkilileriyle yapılan
görüşmelerin içeriğinin son derece önemli ve kapsamlı olduğunu belirtti. Merzuk, Filistin halkını ve özellikle Gazze’de yaşayanları ilgilendiren tüm konuların ele
alındığını belirterek görüşmelerin sona erdiğini açıkladı. [Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807101033687101%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/) 10/07
-Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/13/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9) 13/07]
Tem. 10: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin’de düzenlenen Çin-Arap ülkeleri işbirliği formunda yaptığı konuşmada, Filistin’i desteklemek için Filistin’e 15
milyon, diğer Arap ülkelerine ise 20 milyar dolar kredi ve insani yardım sözü verdi.[Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/10/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86) 10/07]
Tem. 11: İrlanda Senatosu, İsrail yerleşim yerlerinde üretilen malların ithalatını ve satışını yasaklayan yasa tasarısını 25’e karşı 20 oyla kabul etti.
[SkyNewsArabia (https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1163111-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%94%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9) 11/07]

Tem. 14: Filistin Sağlık Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Filistinli bir çocuğun Gazze Şeridi’ndeki protestolar sırasında İsrail güçleri tarafından vurularak
öldürüldüğünü bildirdi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/956975-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/) 14/07]
Tem. 14: Siyonist işgal uçakları Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde direniş örgütlerine ait bazı mevzilere saldırdı. Filistinli direniş örgütleri saldırılara Gazze’nin
çevresindeki bulunan yerleşim yerlerine füze saldırısı yaparak karşılık verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, direniş güçlerinin
Siyonist düşmana ve onun saldırısına hemen karşılık vermesinin, dengeli bir durum sağladığını söyledi.[Aqsa tv
(http://aqsatv.ps/post/18754/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF) 14/07 - Aqsa tv
(http://aqsatv.ps/post/18752/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84) 14/07]
Tem. 15: Sudan Devlet Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Filistin Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova’da
bir araya geldi. Görüşme esnasında ülkesinin Arap ve Müslümanların öncelikli meselesi olması nedeniyle Filistin meselesini önemsediğini belirterek Filistin’in
birleşmesini desteklediğini ancak özellikle şu andaki koşullarda, bunları elde etmek için hiçbir çaba sarf etmeyeceğini ifade etti. [Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/342678/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7) 15/07]
Tem. 15: Filistinli İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayek, yaptığı basın toplantısında Gazze Şeridi’nden yurtdışına ihracatın durdurulması ve İsrail işgalinin
Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne 400 üretim malının girmesini yasaklaması nedeniyle Gazze Şeridi’nde ekonomi alanında geniş çaplı bir
çöküşün ortaya çıkmaya başladığını belirtti. Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Milletvekili Cemal el-Hudari, Gazze’deki Beytu Sahafe’de düzenlediği basın
toplantısında Kerem Ebu Salim kapısının kapalı olması ve 25 bin tırın on gündür Gazze Şeridi’ne girişine izin verilmemesinden dolayı Gazze Şeridi’nde hayatın her
alanında çöküşün son aşamasında olunduğunu söyledi. Ayrıca 11 yıldır devam eden ablukadan dolayı Gazze Şeridi’ndeki fabrika ve atölyelerin sadece 30’unun
çalışmaya devam edebildiğini belirtti.[Samanews (http://samanews.ps/ar/post/342657/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 15/07 - Palinfo
(https://www.palinfo.com/news/2018/7/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1) 23/07]
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Tem. 15: İsrail Yüksek Mahkemesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze temsilcisi Muhammed Mürteca’yı İslami Direniş
Hareketi’ni (Hamas) finanse etme suçlamasıyla 9 yıl hapse mahkûm etti. [Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/world/201807151033811289%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/) 15/07]
Tem. 15: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2014 Gazze Savaşı’ndan bu yana Hamas’a en ağır darbenin vurulduğunu söyledi ve Gazze’ye yapılan saldırının
Hamas’ın İsrail’e düzinelerce roket ateşlemesine tepki olarak geldiğini ifade etti. Hamas’ın bir ateşkes anlaşması bildirmesine rağmen saldırıların iki taraftan da
devam ettiği bildirildi. [BBC AR. (http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44838503) 15/07]
Tem. 16: Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Milletvekili Cemal el-Hudari, bir Alman haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail’in binden fazla ürün çeşidinin
Gazze Şeridi’ne girmesini yasakladığını belirtti. Ayrıca İsrail’in uyguladığı yeni kararların, 1 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze ahalisini fakirleştirmeyi ve
işsizleştirmeyi amaçladığını belirtti. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/16/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 16/07]

Tem. 16: Mısır makamları, Gazze ile Refah Sınır Kapısını, açıldıktan birkaç saat sonra teknik bir arıza nedeniyle kapattı. [Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/342777/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8) 16/07]
Tem. 16: İsrail Savaş uçakları Gazze’de Hamas’a ait iki mevziiyi bombaladı. İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee: “Gazze’de iki Hamas mevziisinin
bombalanması, İsrail halkına ve egemenliğine karşı İsrail topraklarında yangına yol açan balonlarla başlattığı terör eylemlerine tepki olarak gelmiştir” dedi.
[Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/world/201807161033842843-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81%D8%BA%D8%B2%D8%A9/) 16/08]
Tem. 16: İsrail İşçi Partisi Lideri Avi Gabbay, kendi twitter hesabında paylaştığı bir tweette, güçlü bir ordu, uçaklar ve harika bir genelkurmay başkanına sahip
olmasına rağmen işgal hükümetinin Gazze’den atılan yanan kâğıt uçurtmalar karşısında yenildiğini belirtti. Öte yandan İsrail’in hazırladığı raporlarda, Mısır’ın,
Hamas’a kâğıt uçurtmaların ve balonların atılmasına son vermek üzere birkaç gün süre verdiği iddia edildi. İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, Mısır makamlarının,
Dönüş Yürüyüşlerini ve İsrail topraklarına atılan uçurtma ve yanan balonları durdurmak üzere Hamas’a baskı yaparak bu yönde gizli bir şekilde çalışma
yürüttüğünü iddia etti. Ancak Yanan Kâğıt Uçurtmalar ve Balonlar Ünitesi, İsrail işgaline, Gazze Şeridi’ne yönelik Filistin halkına uygulanan zalim ablukayı
kaldırmak üzere bir süre verdiğini belirtti. Aksi takdirde olayların güçlü bir şekilde tırmandırılacağını belirtti.[Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/342782/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9) 16/07 - Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/342849/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9) 17/07 - Alkhaleejonline
(http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%A0%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 17/07 - Samanews (http://samanews.ps/ar/post/342877/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AA%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 18/07]
Tem. 17: Knesset, hükümetin Filistin’e yönelik politikalarını eleştiren grupların İsrail okullarına girerek öğrencilerle muhatap olmalarını engelleyen bir yasa
çıkardı. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/7/17/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3)
17/07]
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Tem. 17: İsrail ve Mısır, aynı anda Gazze ile sınır kapılarının ikinci bir emre kadar tamamen kapatıldığını duyurdu. İsrail Resmi Yayın Kurulu’nun haberine göre,
İsrail’in, Gazze Şeridi’nin tek ticari sınırı olan Kerem Ebu Salem sınır kapısının kapatacağını duyurmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman,
orduya Kerem Ebu Salem’den Gazze’ye gaz ve yakıt girişine izin verilmemesine ilişkin talimat verdi. İsrail, sadece ihtiyaç olduğu sürece ilaç girişine izin verdi ve
Akdeniz’de balık avlama mesafesini 6 milden 3 mile kadar azaltmaya karar verdi. Buna tepki olarak İsrailli 12 hukuk kuruluşu, Gazze ile Kerem Ebu Salem Sınır
Kapısının acilen açılması gerektiğini belirtti. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman “Sakinliğin hâkim olması halinde” Gazze'ye ticari ürünlerin
girdiği tek kapı olan Kerem Salim'in yeniden açılacağını söyledi. Ancak Liberman, güvenlik durumlarını değerlendirmesinin ardından sınır kapısının açılmasını
erteledi.[Alkhaleejonline (http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 17/07 - Alkhaleejonline
(http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 17/07 - Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/342786/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC) 16/07 - Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/343108/12-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7) 20/07 - Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/22/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85) 22/07 - Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/343463/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1) 23/07]
Tem. 17: Birleşmiş Milletler, yaptığı açıklamada son zamanlarda Gazze Şeridi’nde İsrail’in yol açtığı durumun patlak vermesini önlemek için İsrailli, Filistinli ve
Mısırlı yetkililerle yakın bir ilişki içinde olduğunu söyledi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/957828-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/) 17/07]

Tem. 18: Haaretz gazetesinin iddiasına göre, İbrani Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Profesör Yufal Şani, Cenevre’deki Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları
Komitesi Başkanlığı seçimlerinde Tunus ve Mısır başta olmak üzere Arap oyları ve uluslararası oylarla seçildi. Ayrıca gazeteye göre, Şani, BM İnsan Hakları
Komitesi başkanlığını yürüten ilk İsrailli oldu.[Samanews (http://samanews.ps/ar/post/342946/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1) 18/07]
Tem 18: İsrail Parlementosu (Knesset) "İtaat ve Etik Komitesi", Arap milletvekili MK Jamal Zahalka'yı bir ay süreyle Knesset listesinden çıkarmaya karar verdi.
Zahalka, Knesset üyesi ve İstihbarat Teşkilatı "Şabak" Eski Başkanı Avi Dikhter'i onlarca belki de yüzlerce Filistinlinin öldürülmesi ile suçladı. Aynı zamanda
Komite, İsrail ordusunu Gazze'de yüzlerce çocuğu öldürmekle suçladı. [Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807181033907902%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7/) 18/07]
Tem. 18: Filistin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail’in işgali ve yerleşimcilerin işlediği suçlarla ilgili ciddi bir soruşturma yapması
çağrısında bulundu. [Alalam (http://www.alalam.ir/news/3676266/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84)18/07]
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Tem. 18: Mısır Temsilciler Meclisi üyesi milletvekili Mustafa Bakri: “Mısır’ın desteğiyle el-Fetih ile Hamas arasında uzlaşma görüşmeleri, kapsamlı bir
anlaşmaya ulaşmayı başarmıştır” dedi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/958031-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/)18/07]
Tem. 19: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs'ün sonsuza dek Filistin devletinin başkenti olduğunu, onsuz hiç kimsenin barış, güvenlik ve istikrara
kavuşamayacağını ve hiç kimsenin uzlaşma çabalarına izin verilmeyeceğini vurguladı. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807191033945303-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/) 19/07]
Tem. 19: Hamas Hareketi Siyasi Bürosu, Mısır İstihbaratına, Mısır tarafından sunulan Filistin uzlaşısı önerisini kabul ettiğini bildirdi. El-Fetih hareketi sözcüsü,
hareketinin uzlaşma önerileri ile ilgili kendi görüşlerini tartışıp kararlarını Mısır’a ileteceklerini belirtti.[RT AR (https://arabic.rt.com/middle_east/958263%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/) 30/07]
Tem. 19: Uluslararası Ablukayı Kırma Komisyonu, ablukayı kırma gemilerinin İtalya’nın Palermo Limanı’ndan Gazze’ye doğru hareket ettiğini duyurdu. Ancak
İsrail, geminin Gazze’ye ulaşmasını engelledi, gemiyi Aşdod Limanı’na çekti ve çalışan ekibi tutukladı. Öte yandan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İşgal deniz
filolarının, ablukayı kırma gemisini ele geçirmesinin ve gemiyi Aşdod Limanı’na çekmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.[Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/342996/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D8%A9) 19/07 - Almayadeen
(http://www.almayadeen.net/news/politics/894394/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9---%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3/) 29/07 - Alwatanvoice
(https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/29/1162409.html) 29/07]
Tem. 19: İsrail Parlamentosu (Knesset), İsrail’in Yahudi halkının devleti olduğunu ve devletin kaderini tayin etme hakkının sadece Yahudilere ait olduğunu
anayasal hükme bağlayan “Yahudi Ulus Devlet” yasası onayladı. Söz konusu yasa, 62’ye karşılık 55 oyla kabul edildi. Arap milletvekilleri ve Filistinliler ise
yasayı “ırkçı” olarak nitelendirerek, yasanın ülkedeki apartheid uygulamasını yasallaştırdığını söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Genel Sekreteri Saib
Erakat, yasayı “Apartheid uygulamasını resmen meşrulaştırdı” ifadeleriyle nitelendirerek yasayı “tehlikeli ve ırkçı” olarak tanımladı. Hamas Sözcüsü Fevzi
Barhum ise, “ırkçı kanun” olarak nitelendirdiği yasanın, İsrail ayrımcılığını gösterdiğini ve Filistinlilerin varlığını hedefleyen bu yasanın, Filistinlilerin
topraklarındaki doğal haklarının ve malının çok bariz bir şekilde çalınmasının resmen meşrulaştırıldığını belirtti. Ulusal Uzlaşma Hükümeti ise, “ırkçı kanun”’u
yerleşimi ve düşmanlığı meşrulaştıran ve ayrımcılığa yol açan bir yasa olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu an Siyonizm ve İsrail
tarihinde çok önemlidir” ifadeleriyle değerlendirerek yasayı memnuniyetle karşıladı. Buna tepki olarak Mısır, yasayı reddetti. Türkiye ise yasayı felaket olarak
nitelendirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn yasayı kınayarak “İsrail’in Filistinlilere yönelik yaptıklarına karşı çıkma ve toprağı işgal edilmiş kardeş bir halkın
hakları için Arapların bir dayanışma gerçekleştirmesinin vakti gelmedi mi?” ifadelerini kullandı. Öte yandan, “ırkçı kanun”, İsrailli Dürzilerinin öfkesine neden
oldu.[Samanews (http://samanews.ps/ar/post/342992/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9) 19/07 - Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/343033/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A) 19/07 Alyaum (http://www.alyaum.com/articles/6042486/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A)
19/07 - Samanews (http://samanews.ps/ar/post/343026/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86) 19/07 - Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/343009/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9--
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%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84) 19/07 - Arab48
(https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2018/07/21/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-) 21/07 - Alquds (http://www.alquds.co.uk/?p=978533) 21/07 - Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/25/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84) 25/07]
Atölyemizin Notu: Yasanın Türkçe metnine ulaşmak için Tıklayın (https://odatv.com/yahudi-devleti-yasasi-neden-cikarildi-22071847.html)
Tem. 20: Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington’un, Birleşmiş Milletler’de haftalarca sürecek olan siyasi bir
görüşmeye katılacak 6 kişilik Filistinli heyete vize vermeyi kabul etmediğini duyurdu. [Albayan (https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-07-20-1.3318395)
20/07]
Tem. 20: İsrail, Batı Şeria’daki yabancıların ikametini yenilemeyi reddetti. Batı Şeria’da yaşayan yüzlerce yabancı pasaport sahibi, İsrail’in ikamet yerini
yenilemeyi askıya alması kararının ardından sınır dışı edilme riski ile karşı karşıya. [SkyNewsArabia (https://www.skynewsarabia.com/video/1165907%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%95%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9) 20/07]
Tem. 20: İsrail ordusu cuma günü yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevzilerine yoğun hava saldırıları başlattığını duyurdu. [RT
AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/958519-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%B4%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/) 20/07]
Tem. 20: Filistin Devlet Başkanlığı, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki saldırılarını durdurmak için müdahaleye çağırdı. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807201033976673-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1/) 20/07]
Tem. 21: Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki direniş mevzilerini hedef alan Siyonist işgal güçlerinin yaptığı saldırıların sonucunda 4 Filistinli şehit edildi. İşgal
ordusu, Gazze’nin doğusunda bir keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu bir Siyonist askerin öldüğünü bildirdi. Bombardımanın ardından Hamas Sözcüsü
Fevzi Berhum, Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile işgal arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.[Aqsa TV
(http://aqsatv.ps/post/18849/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9) 30/07]
Tem. 21: İsrail gazetesi, Mısır, Katar ve Türkiye’nin Gazze Şeridi’ndeki İsrail saldırganlığına karşı cevap vermemesi için Hamas'a büyük baskı yaptığını, Mısır ve
Birleşmiş Milletler’in savaşı önlemek için İsrail ve Hamas'ı sakinleştirmeye çalıştığını söyledi. [Maannews (http://www.maannews.net/Content.aspx?id=955773)
21/07]
Tem. 23: Filistin Su Dairesi Başkanı Yasser el-Şinti, yeraltı sularının tuz oranının %95’e yükseldiğini belirterek Gazze Şeridi’ne uygulanan siyasi ve ekonomik
ablukanın, yeni su kaynaklarının yapılandırılmasını kapsayan projenin gerçekleştirilmesine engel olduğunu söyledi. [Alquds (http://www.alquds.co.uk/?p=979443)
23/07]
Tem. 23: Bin 300’den fazla Yahudi yerleşimci, sözde mabedin yıkılma yıldönümü münasebetiyle işgal ordusunun yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid-i
Aksa’ya baskın düzenledi. Filistinliler ise, Arap ve Müslümanların, sözlerle değil davranışlarla müdahale etmeleri için çağrıda bulundu.[Alquds
(http://www.alquds.co.uk/?p=979447) 23/07] [o1]
Tem. 24: İsrail, Rusya’nın Golan Tepeleri’nde ateşkes hattının 100 kilometre uzağında İran güçlerinin tutulması teklifini reddetti. Bir İsrail yetkilisi söz konusu
sorunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığında Rus heyeti arasında yapılan bir toplantıda gündeme geldiğini
söyledi. Yetkiliye göre, Netanyahu Lavrov'a, İranlıların sınırdan 100 kilometre uzakta bile olsa var olmalarına izin vermeyeceklerini açıkça belirtti. [HalabToday
(https://halabtodaytv.net/news/24164) 24/07]
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Tem. 24: Sağ görüşlü İsrailli yazar Tesahi Lifi, yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 sitesinde yayınladığı bir raporda, Gazze’nin askeri olarak ayrılması ve
Mısır’a ilhak edilmesi teklifinde bulundu. [Arabi21 (https://arabi21.com/story/1111026/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1)
24/07]
Tem. 25: ABD'nin BM temsilcisi Niki Hili, Ortadoğu için düzenlenen Uluslararası Güvenlik Meclisi Toplantısında, Mısır, Kuveyt, BAE, Cezayir, Tunus, Pakistan,
Umman ve Türkiye başta olmak üzere Arap ve Müslüman ülkelerin Filistinlilere maddi yardım yerine sözlerle destek vermelerini eleştirdi. [Shehabnews
(http://shehabnews.com/post/36406/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85) 25/07]
Tem. 25: Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD'nin BM temsilcisi Niki Hili’nin, Hamas’ı Gazze Şeridi’nde olayları tırmandırmakla suçlayıp,
“Filistinliler göremeyeceklerini barış tekliflerini kabul etmiyorlar. İsrail’i kınamak kolay bir şey” ifadelerini “Nikki Hilli, İsraillilerden daha İsrailli” şeklinde
eleştirdi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Uluslararası Medya Sözcüsü Fetih Ziyad Halil Abu Ziyad, Niki Hili’nin, İsrail işgal devletinin büyükelçisi olduğunu
söyledi. [Alsaha (https://alsaha.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86/) 25/07 - Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/343620/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A) 25/07]
Tem. 29: İsrailli yetkililer, İsrailli askerlerine tokat atma suçuyla 8 ay tutuklanmalarının ardından Filistinli Ahed el-Tamimi ve annesi Nariman’ı serbest bıraktı.
[RT (https://arabic.rt.com/middle_east/960099-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%B9%D8%AF-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84/) AR 29/07]
Tem. 30: Filistin yönetimine bağlı Yüksek Müftülük Meclisi, Kudüs’teki Arap nüfusunun 30 Ekim’de işgal altındaki bölgelerde yapılacak yerel seçimlere katılım
göstermesinin haram olduğuna dair bir fetva yayınladı.[Alwatanvoice (https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/30/1162582.html)30/07]

Tem. 31: Filistinli Şehitler Aileleri Ulusal Topluluğu’nun yaptığı bir istatistiğe göre, bu senenin başından beri 192 Filistinli şehit düştü. [Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/344171/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-192%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85) 31/07]

Suriye
Tem. 1: Suriye'nin güneyindeki Dera şehrine Suriye ve Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu son 24 saat içinde toplam 60 sivil öldü. [SkyNewsArabia
(https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1159096-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-60-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9)01/07]
Tem. 1: İsrail ordusu sözcüsü, ülkesinin 2013 yılından beri yaklaşık 5 bin Suriyeli için tıbbı tedavi sağladığını söyledi. [RT AR.
(https://arabic.rt.com/middle_east/954137-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%85/) 01/07]
Tem. 1: Suriye silahlı muhalefeti, Ürdün’ün arabuluculuğu sayesinde ülkenin güneyindeki hükümet güçleriyle mücadeleyi durdurmak için Rusya ile görüşmelere
yeniden başladı. [BBC AR. (http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44674202) 01/07]
Tem. 1: Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, “Suriyelilere kendi ülkelerinde yardım etmek" için bir "ulusal kampanya" düzenlediğini belirterek, ülkesinin amacının
"acıları hafifletmek" olduğunu söyledi. [CNN AR. (https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/01/jordan-national-campaign-syria) 01/07]
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Tem. 2: Birleşmiş Milletler, Suriye ordusunun iki hafta önce muhalefetin kontrol ettiği bölgelere başlattığı hava saldırılarından bu yana yaklaşık 270 bin kişinin
evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. [BBC AR. (http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44688329) 02/07]
Tem. 2: Ürdün Krallığı, göç ettirilmiş Suriyelilere yardım etmek için bir askeri bölge hastanesi kurdu. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/954345%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/) 02/07]
Tem. 3: İsrail’in Haaretz gazetesi, İsrailli gazeteci Zifi Baril’in yayınladığı “Suriye rejiminin lideri Beşar el-Esed ile İsrail arasındaki ilişkiler” adlı makalede, Beşar
el-Esed’in, İsrail için yeni bir stratejik ortak olduğunu açıkladı. [Syria (https://www.syria.tv/content/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF) 03/07]
Tem 3: Ürdün hükümeti, Dera’da devam eden çatışmalardan dolayı göç ettirilen Suriyelilere insani yardımların hızlı ulaşması için 3 sınır kapısını açacağını
duyurdu. [Alhadath (http://www.alhadath.net/alhadath/syria/2018/07/04/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7.html) 03/04
Tem. 4: Suriye Dışişleri Bakanlığı, sivillerin güvenliğini korumak için mayın temizleme çalışmalarında Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) ile bir
mutabakat zaptının imzaladığını duyurdu. [Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807041033546463%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/) 04/07]
Tem. 4: İslam Devleti Örgütü’ne bağlı bir haber ajansı, DAEŞ liderinin oğlu Huzeyfe el-Bedri’nin Suriye’nin Humus şehrinde gerçekleştirilen hava saldırısında
öldürüldüğünü belirtti. [Reuters AR (https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1JT2Q5) 04/07]

Tem. 6: İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada Suriye ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri’nin
çevresinde yerleşmesi halinde Suriye’yi vuracağını açıkladı.[Alalam (http://www.alalam.ir/news/3656101) 06/07]
Tem. 6: Suriye Silahlı Kuvvetleri’ni destekleyen Rus ordusu, Rus İHA’larının Suriye'de büyük önem taşıdığını ifade etti, İHA’ların Suriye’deki görevinin terör
bölgelerini tespit etmek ve yüksek hassasiyetli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeleri sivilleri yaralamadan etkin bir şekilde vurmak olduğunu belirtti.
[Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/russia/201807061033585384-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/) 06/07]
Tem. 9: İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Golan Tepeleri üzerindeki silahlardan arındırılmış bölgeye Suriye ordusunun herhangi bir askeri müdahale
girişimine karşı İsrail’in “sert yanıt” vereceğini söyledi. Liberman: “Biz 1974’teki ayrılma antlaşmasına tam olarak bağlı kalacağız, anlaşmaya sıkı bir şekilde bağlı
kalınmasında ısrarcı olacağız. Herhangi bir ihlal, İsrail devleti tarafından sert bir tepkiyle karşılanacaktır” dedi. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/world/201807091033658748-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86/) 09/07 - RT AR.
(https://arabic.rt.com/middle_east/955892-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86/) 09/07]
Tem. 9: Suriye İnsan Hakları Ajansı’nın hazırladığı rapora göre, Suriye’de 6 ayda 200 katliam gerçekleştirildi. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/7/9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-200%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1) 09/07]
Tem. 11: İsrail Ordusu (IDF) sözcüsü, Suriye’den İsrail hava sahasına doğru gelen kimliği belirsiz bir insansız hava aracının (drone) Patriot füzesiyle
düşürüldüğünü açıkladı. IDF, İsrail’in hava sahasına girilmesine izin verilmeyeceğini ve İsrail vatandaşlarına zarar veren her türlü girişime cevap verileceğini
belirtti. [CNN AR. (https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/11/drone-israel-syria-patriot) 11/07]
Tem. 11: Suriye'nin güneyinde Suriye rejiminden ve muhalefetten 14 askeri öldüren intihar saldırısını İslam Devleti Örgütü (DAEŞ) üstlendi. Saldırı, Suriye
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ordusunun bölgenin büyük alanlarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından hükümet ile Dera eyaletindeki silahlı muhalefet arasındaki uzlaşma ve anlaşmanın
ardından geldi. Güney Suriye’deki askeri operasyonlardan dolayı şu ana kadar yaklaşık 320 bin insan bölgeyi terk etti.[BBC AR
(http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44789566) 13/07]
Tem. 11: Suriye Haber Ajansı, İsrail uçaklarının Kuneytira'daki Hadar kasabası civarındaki bazı askeri mevzilere füze saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.
Alalam muhabiri, Suriye hava savunma sistemlerinin fırlatılan füzelerden üçünü düşürdüğünü ifade etti. Öte yandan, Suriye ordusu topçuları Siyonist hava
kuvvetlerinin desteğini alan ‘‘El Nusra’’ gruplarını vurdu.[Alalam
(http://www.alalam.ir/news/3665611/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9) 14/07]
Tem. 11: İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Golan Tepeleri’ne yaptığı ziyarette, İsrail’in Suriye rejim kuvvetlerinin yedi yıldan fazla süredir devam eden
Suriye’deki iç savaşı kaybedeceğini düşünmelerine rağmen Suriye ile ilişki kurulmasının ihtimal dâhilinde olduğunu belirtti.[Samanews
(http://samanews.ps/ar/post/342151/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%E2%80%9C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%E2%80%9D-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%81) 11/07]
Tem. 11: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ürdün ve Lübnan’daki 150 bin Suriyeli mülteciye 10 milyar değerinde yardım sağlaması
için Katar Hayır Vakfı ile anlaşma imzaladı. [CNN AR. (https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/11/qatar-unhcr-syrian-refugees) 11/07]

Tem. 12: İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adrae, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, daha önce
Suriye’den gelen ve İsrail hava sahasını ihlal eden insansız hava aracına tepki olarak Suriye’de üç askeri bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807121033729738-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/) 12/07]
Tem. 12: Sputniknews’ta yer alan habere göre, Suriye ordusu, Dera’nın tüm mahallelerine girdi. [Youm7
(https://www.youm7.com/story/2018/7/12/%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7/3869936) 12/07]
Tem. 12: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Güney Suriye’deki son saldırıların 210 binden fazla insanı yerinden ettiğini ve acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu
açıkladı. [Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807121033747788-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/) 12/07]
Tem. 12: Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretten ayrılırken
gazetecilere, Suriye’deki rejim lideri Beşar el-Esed ile sorunlarının olmadığını söyledi. Netanyahu, Suriye’nin, 40 yılı aşkın süredir Golan Tepeleri’ne tek mermi
bile atmadığını belirterek “İsrail, Esed rejiminin Suriye’deki varlığına karşı değil. Fakat İsrail, rejim ordusu da dahil olmak üzere kim tarafından gelirse gelsin her
türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca isminin yayınlanmasını istemeyen İsrailli bir yetkiliye göre, Netanyahu, Putin’e
gerçekleştirdiği ziyaret esnasında “Esed rejimine karşı harekete geçmeyeceğiz ancak İranlıları çıkarmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.[Watan
(http://www.watan.fm/syria-news/49169-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-40%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B) 12/07 - Arabwindow (https://arabwindow.net/world/news40825.html) 12/07]
Tem. 13: Suriye Dışişleri Bakanlığı, “ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, sadece Suriye’deki sivilleri öldürmeyi ve alt yapıyı, özellikle de köprüleri, okulları,
su pompalama tesislerini, elektrik üretim ve dönüşüm tesislerini yok etmeyi başardı” dedi. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807131033768116-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1/) 13/07]
Tem. 16: Suriye Arap Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, İsrail, Halep’te Nairab Havalimanı’nın kuzeyinde bulunan Suriye askeri mevzilerini vurdu.
[Samanews (http://samanews.ps/ar/post/342709/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%AD%D9%84%D8%A8) 16/07 - Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/16/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-
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%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9) 16/07]
Tem. 18: Esed rejimi güçlerinden kaçan yüzlerce Suriyeli, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne doğru toplandı. İsrail’in Maarif gazetesinin haberine göre, Suriyeli
siviller Golan Tepeleri’nde beyaz bayrak kaldırdı ancak İsrail ordusu, sınırından uzaklaşmalarını istedi. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/17/%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84) 18/07]

Tem. 18: Rusya, Suriye ile İran arasındaki herhangi bir askeri çatışma çıkmaması için her türlü çabayı sarf ettiğini açıkladı. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan
Jagarian, Kommersant gazetesine verdiği demeçte; “Çatışmalar zaman zaman meydana geliyor, Suriye'deki İran ve İsrail kuvvetleri arasındaki olası askeri
çatışmalardan endişe duyuyoruz ve bunun önüne geçmek için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/958055%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D9%83%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/) 18/07]
Tem. 19: UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Suriye'nin güneyinde Kuneytra’da 55 bin çocuğa insani yardımın ulaşmadığını
açıkladı. [Sputniknews AR. (https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807191033929499%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-55%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/) 19/07]
Tem. 20: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriyeli mültecilerin köylerine ve kasabalarına geri dönüşleriyle ilgili sorunları çözmek
için Rusya ve Suriye ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/958452%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD/) 20/07]

Körfez Ülkeleri
Tem. 1: Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Katarlı hac adaylarının Katar’a bağlı olmayan herhangi bir hava yolu şirketiyle Suudi
Arabistan’a gelerek hac ibadetini yerine getirebileceklerini, ancak hacı adaylarının, sadece Kral Abdulaziz havaalanından çıkış yapabileceklerini duyurdu.[CNN
AR (https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/01/new-hajj-procedure-qatari-visitors) 01/07]
Tem. 2: Suudi Arabistan ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,2 oranında büyüdü. Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal
Hesaplar Bülteni’ne göre ülkedeki petrol dışı sektörün gayri safi yurtiçi hâsıladaki payı (GSYİH) bu yılın ilk çeyreğinde büyüme kaydetti. [Al-Jazirah
(http://www.al-jazirah.com/2018/20180702/ec1.htm) 02/07]
Tem. 3: BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre, BAE, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, terör listesine dâhil edilen 9 İranlı şahıs ve firmanın mallarına
el koyma işlemlerine başladı.[Alhilalalyoum (http://www.alhilalalyoum.com/402293) 03/07]
Tem. 3: Cidde merkezli Ortadoğu Araştırmaları Merkezi eski Başkanı Abdülhamit el-Hakim, attığı bir tweette: “Suudi Arabistan’da, Suudi Arabistan ile İsrail
arasında barışın sağlanmasını talep eden seslerin çoğalması ne güzel. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını göz önünde bulundurursak, bölgenin
halkları için yeni bir Ortadoğu yaratılacak ve Suriye, Lübnan, Yemen ve Gazze’deki İran’ın Nazi siyaseti sona erecektir.” ifadelerini kullandı.[Twitter
(https://twitter.com/hakeem970/status/1014161889079816192) 03/07]
Tem. 3: Suudi Arabistan tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Siemens Yönetim Kurulu eski Başkanı Klaus Kleinfeld, Veliaht Bin Salman’ın ekonomik ve
teknik kalkınma müsteşarı oldu. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/3/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86) 03/07]
Tem. 4: Kuveytli yazar Emine el-Ula, Kuveyt’in el-Enbe gazetesinde yayınladığı makalede, Sisi’nin, Allah’ın Mısırlılara verdiği bir hediye olduğunu belirtti.
Ayrıca Mısır’ın gündemi “Mısır, terör ile savaşıyor” olsa da, gerçekte “dünyada en güvenli ülkesi” olması gerektiğini belirtti. Hatta Mısır’ın bu konuda ABD ve
İngiltere’den daha başarılı olduğunu sözlerine ekledi.[Tahrirnews (https://www.tahrirnews.com/posts/898847/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A)
04/07]
Tem. 4: Fransa’nın 2017 yılında askeri teçhizat satışları raporunun yayınlanmasının ardından Uluslararası Af Örgütü de dâhil olmak üzere insan hakları örgütleri,
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Fransa’nın Yemen’de insan haklarını ihlal etmekle suçlanan Suudi Arabistan ve BAE’ye yaptığı silah ihracatını kınadı. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/4/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA)04/07]
Tem. 6: Twitter kullanıcılarının paylaştıkları bir videoya göre, İşveç ve Avrupa’da ikamet eden Müslümanların çoğu Mekke Harem Mescidinin İmamı
Abdurrahman el-Sudeysi’nin arkasında namaz kılmayı istemediler. Öte yandan İsrail ile normalleşmeye davet eden tavırlarını eleştirdiler ve onu zalim, ikiyüzlü ve
Allah düşmanı olarak nitelendirdiler.[Alquds (http://www.alquds.co.uk/?p=968662) 06/07]
Atölyemizin Notu: videoya ulaşmak için Tıklayın (https://twitter.com/ajmubasher/status/1015015145209253892?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1015015145209253892&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%3Fp%3D968662)
Tem. 6: BAE, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğinden beri BAE’de ikamet eden Katarlıları sınır dışı etmekle ilgili hiçbir karar
alınmadığını belirtti. Öte yandan Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), BAE’nin iddiasını yalanlayıp, BAE’in Katarlılara ülkeyi terk etmeleri için 14 gün
mühlet verdiğini bildirdi.[Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/6/%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%AD%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86) 06/07 - Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/6/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86) 06/07]
Tem. 7: Suudi Arabistanlı yazar Deham el-İnezi, Suudi Arabistan’ın el-Halic gazetesinde “Riyad’da İsrail Büyükelçiliği ve Suudi Arabistan’ın girişimini kapsayan
ilişkiler olsun” başlıklı bir makale yayımladı. Makalede, Bin Salman’ın, İsrail Parlamentosu Knesset’e bir konuşma yapmak için davet edilirse hiç tereddüt
etmeden gideceği iddia edildi. [Shehabnews (http://shehabnews.com/post/35549/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84) 07/07]
Tem. 8: Reuters’in, BM’in talebi üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, Suudi Arabistan bölgede terör örgütlerine silah ihracatı yapmak için en çok silah alan ülke.
[Alwatan (http://alwatan.sy/archives/157646) 08/07]
Tem. 9: US News’un yaptığı dünyanın en güçlü ülkelerini listeleyen bir çalışmaya göre, bu yıl yenilenen en güçlü ülkeler listesinde İsrail 8. Suudi Arabistan ise 9.
sırada yer almaktadır. [Almarsad (https://almarsad.co/2018/07/09/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB/)09/07]
Tem. 9: Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı, tarihinde ilk kez 12 kadına noter ruhsatı verdi. [SkyNewsArabia (https://www.skynewsarabia.com/middleeast/1162423-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9) 09/07 - RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/956008%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/) 09/07]
Tem. 9: Suudi Arabistan’ın Alarabiya kanalı, İsrail işgalinin Filistin’de hakkı olduğunu savunan El-Nekbe adlı bir belgesel film yaptı. Belgeselde yıllar 1948-1897
ve 1948-1967 olmak üzere iki bölüme ayrıldı. Belgesel, sosyal medya aktivistlerinin öfkesine yol açtı. Sosyal medya aktivistleri, kanalın açıkça İsrail ile ilişkileri
normalleştirmeye yönelik bir üslup kullandığını belirtti. Ayrıca belgeselin, “Yüzyılın Anlaşması”nın gerçekleştirilmesine yol açıp açmadığına dair sorular soruldu.
[Alkhaleejonline (http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%91%D9%90%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86) 09/07]
Atölyemizin Notu: Alarabiya kanalının yaptığı belgeselin ilk bölümünü izlemek için Tıklayın (https://www.youtube.com/watch?v=Za8qg0flQsU)
Belgeselin 2. bölümünü izlemek için Tıklayın (https://www.youtube.com/watch?v=PoKCQBzG2vA)
Tem 10: ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suudi Enerji Bakanı Halid al-Falih ile petrol piyasasının istikrarın sağlamak ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar
hakkında görüşmek üzere Cidde’de bir araya geldi. [CNN AR. (https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/07/10/us-saudi-arabia-iran-oil-market) 10/07]
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Tem. 10: Abu Dabi Emiri Halife Bin Zayed el-Nahayan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BAE’ye gerçekleştirdiği ziyarette Körfez Krizi ve Yemen
savaşına son verilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca bölgenin istikrarında sarsıntı yapan İran’ın faaliyetlerine karşı çıkılması çağrısında bulundu. [Rasd24
(http://www.rasd24.net/newsdetails1.aspx?id=9600604) 10/07]
Tem. 10: Suudi Arabistan, İran gemilerinin Krallığın sularında yer alan sınırlı petrol alanlarına ve platformlarına sürekli tekrarladığı ihlallere karşı BM Genel
Kurulu’nda protesto notası verdi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/956312%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D9%83%D9%8A%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/) 10/07]
Tem. 11: Suudi Arabistan haber ajansı SPA’nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz, Yemen’de konuşlanmış askerlerinin askeri ve mesleki
cezaları için af kararı çıkardığını bildirdi.[Alhurra (https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/445940.html) 11/07]

Tem. 12: Suudi Arabistanlı aktivistler, din adamı Şeyh Safar el-Hawali ve üç oğlunun, el-Hawali tarafından yayınlanan “Müslümanlar ve Batılı Kültür” adlı bir
kitaptan dolayı tutuklandığını belirtti. Kitap, iktidardaki aileye öğütler içeriyor. Tutuklanma, kitabın yayınlanmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Suudi
Arabistan’ın yerel haber kaynaklarına göre, Krallık makamları, birkaç gün önce tutuklanan İslamcı düşünür ve araştırmacı el-Hawali’nin oğullarının evlerine ikinci
kez baskın düzenleyip burada bulunan birkaç cihaz, evrak ve kitaba el koydu. İsrail’de ikamet eden Kürt gazeteci Mehdi Mecid’in Suudi bir kaynaktan aldığı ve
Twitter’da kendi hesabından paylaştığı habere göre ise, Şeyh el-Hawali, dört saat süren sorguda maruz kaldığı baskının ardından kalp krizi geçirerek hayatını
kaybetti. Öte yandan Twitter’da Suudi Arabistan hakkındaki görüşlerini belirtmelerinden ötürü tutuklanan kişilerden bahseden “Görüş İçin Tutuklananlar” adlı
hesap, attığı bir tweette: “Şeyh Suleyman el-Awda, sustuğundan dolayı, Şeyh Safar el-Hawali ise konuştuğundan dolayı hapse atıldı. El-Awda, sağ salimdi. Hawali
ise çok ağır bir şekilde hastaydı. Fakat şimdi ikisin sağlık durumları da hapisteki tıbbi ihmal sonucu kötüleşti. El-Avda ve El-Hawali’ye özgürlük.” ifadelerini
kullandı. Ayrıca, hesabın attığı başka bir tweette, Şeyh Safar el-Hawali ve oğullarına, yayınlanan kitabın kendisinin tarafından yazılmadığına dair itirafta bulunması
için baskıya maruz kaldıklarını belirtti. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/12/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%87) 12/07 - Alkhaleejonline
(http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A) 16/07 - Alsharq (https://www.alsharq.com/article/17/07/2018/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA) 17/07 - Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/17/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84) 18/07]

Atölyemizin Notu: Bahsedilen tweete ulaşmak için Tıklayın (https://twitter.com/m3takl/status/1018836576577769472?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018836576577769472&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Farabic%2F2018%2F
%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A9%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584)
Twitter’da Suudi Arabistan’daki görüşlerini belirten ulema ve aktivistler hakkında bilgi veren hesaba ulaşmak için Tıklayın (https://twitter.com/m3takl)
Tem. 12: Suudi Başsavcı Şeyh Suud el-Muceh yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndaki üst düzey bir yetkilinin rüşvet almakla
suçlanarak gözaltına alındığını bildirdi.[Alsharq (https://www.al-sharq.com/article/12/07/2018/%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9) 12/07]
Tem. 12: Bahreyn, ilk kez bir kadın pilot tarafından gerçekleştirilen askeri uçuşu, eşi görülmemiş bir başarı olarak kutladı. [RT AR.
(https://arabic.rt.com/middle_east/956610-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-
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%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/) 12/07]
Tem. 12: Suudi Arabistan, ilk defa Kuzey Amerika'da büyük bir ülkeye kurşunsuz benzin ihraç ettiğini açıkladı. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807121033731151-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/) 12/07]
Tem 12: Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu, koalisyon bünyesinde bir savaş uçağının eğitim dönüşü teknik bir arıza nedeniyle Asir bölgesine
düştüğünü, pilotlarının ise hayatta olduğunu duyurdu. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/956728%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D9%81%D9%86%D9%8A/) 12/07 - CNN AR. (https://arabic.cnn.com/middleeast/article/2018/07/12/arab-alliance-saudi-arabia-yemen) 12/07]
Tem. 14: ABD’nin New York Times gazetesi, Katar’ın başkenti Doha’ya sığınan BAE Füceyre Emirinin oğlu Raşid bin Hamad eş-Şarki ile görüştüğünü belirtti.
Eş-Şarki, Abu Dabi Emirliği’nin Yemen savaşına katılma kararına değinerek bu kararı diğer emirliklere danışmadan tek başına almakla ve para aklamakla suçladı.
Ayrıca diğer emirliklerin Abu Dabi Emirliği’nden ve siyasetinden rahatsız olduklarına işaret etti. Öte yandan eş-Şarki: “İktidar ailesinden BAE’yi terk eden ve
onlar hakkında her şeyi konuşan ilk kişi benim.” ifadelerini kullandı. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/international/2018/7/14/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1) 14/07]

Tem. 15: Bahreyn ve Hindistan vize muafiyeti, enerji ve sağlık konusunda 3 mutabakat zaptı imzaladı. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807151033812981-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/) 15/07]
Tem. 16: İbranice yayın yapan Maarif gazetesinin iddiasına göre, Knesset Başkan Yardımcısı Nafa Bukar FİFA’dan Dünya Kupası organizasyonu görevinin
Katar’dan alınmasını talep etti. Talep, Katar’ın Hamas ve Hizbullah’ı desteklemesi olarak gerekçelendirildi. Dolayısıyla İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn
ile birlikte Katar’a abluka uygulayan ülkelere katılmış oldu. [Alkhaleejonline
(http://alkhaleejonline.net/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%8F%D8%B7%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2022-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B1) 16/07]
Tem. 16: İngiltere’nin halkla ilişkiler ve hükümet propagandasını takip eden hukuk kuruluşu “Spin Watch”, “BAE, İngiltere’deki demokrasiyi bozuyor” adıyla bir
rapor hazırladı. Rapor, eski İngiltere Başbakanı David Cameron ile Abu Dhabi Veliahtı Muhammed bin Zayed arasında İngiltere’nin İhvan örgütünü, terör örgütü
olarak sınıflandırmasını talep etmek üzere bir takım şahsi ve gizli toplantı gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Rapora göre, BAE, Katar’da iktidardaki ünlü kişileri
terör suçu ile ilişkilendirmek üzere İngiltere’ye baskı yaptı. Ayrıca BAE, aracı kişiler tarafından, Londra’daki radikal çalışmalarını yürüten King’s College Merkezi
müdüründen, aylık 20.000 Cüneyh tutarında bir sözleşme karşılığında terörü Katar ile ilişkilendirecek bir araştırma yapıp Londra’da Abu Dhabi’nin güvendiği
gazetecilere teslim etmesini talep etti. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/16/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1) 16/07]
Tem. 17: Suudi Arabistanlı muhalif Madavi el-Kaşid, İngiltere’nin “The Middle East” dergisinde yayınladığı bir makalede, Bin Salman’ın baskıcı yönetiminin,
Suudi Arabistan’ın istikrarlı bir ülke olmasına değil muhaliflerin silah taşımalarına neden olacağını belirterek Bin Salman yönetimi devam ettiği sürece istikrar
olmayacağını söyledi. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/7/17/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%8A) 17/07]
Tem. 18: Cidde Ticaret ve Sanayi Odası yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’da sinema sektörünün 2020'de kadın erkek 90 bin kişiye iş
sağlamayı planladığını söyledi. Suudi Arabistan 30 yıldan fazla süren bir aradan sonra 18 Nisan’da ilk sinemayı açtı. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807181033898331-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/) 18/07]
Tem. 21: Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Milli Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü yaptığı bir araştırmada, ABD’nin Suudi Arabistan ve BAE’ye gelişmiş silah
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ihracatı yapmaması uyarısında bulunuldu. Araştırmaya göre, iki ülkenin de yönetim sistemi istikrarlı değil ve bu silahlar eninde sonunda düşman taraflara
ulaşabilir.[Alquds (http://www.alquds.co.uk/?p=978500) 21/07]
Tem. 21: Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Kuveyt’in ve birkaç ülkenin talebi üzere Kahire’de düzenlenen Arap Parlamentoları Birliği olağanüstü
toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, Arap topraklarındaki İsrail işgalinin bitmesi ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletin kurulmasına yönelik tutumunun
öneminden bahsetti. Ayrıca, İsrail’in Filistin’in demografisini ve tarihini değiştirme çabalarına rağmen Arap ümmeti için Filistin meselesinin önemli olduğunu
söyledi. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/21/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84) 21/07]

Tem. 23: Katar Haber Ajansı QNA’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd el-Tani, İngiltere Başbakanı Theresa May’ın talebi
üzere ikili ilişkileri konuşmak için Londra’yı ziyaret etti. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında bölgesel istikrar ve
çeşitli dış politika konularının ele alındığı bildirildi. Independent gazetesinin haberine göre, cast ajansı “Extra People”, şirkete bağlı oyunculara e-posta göndererek
20 pound karşılığında el-Tani’nin Downing Street’deki ziyareti esnasında protesto eylemi düzenledi. Ancak ajansın sözcüsü, daha sonra işi iptal etmeye karar
verdiklerini söyledi. Ayrıca eylemin Katar’ın Körfez’deki rakipleri tarafından düzenlendiği iddia edildi. Öte yandan, Katar Emiri Şeyh Tamim’in İngiltere
Başbakanı ile görüştüğü esnada, bir grup gösterici, onu terörü finans etmekle suçlayarak ona karşı protestolar düzenledi. BAE Dışişleri Bakanı Anvar Karkaş ise
Twitter’da kendi hesabında attığı bir tweette Şeyh Tamimi’nin Londra’yı ziyaret etmesini eleştirdi.[Alkhaleejonline
(http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A) 23/07 - Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/24/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AD-20%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7) 24/07 - Alarabiya (https://www.alarabiya.net/ar/arab-andworld/gulf/2018/07/24/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86.html) 24/07 - Arabi21
(https://arabi21.com/story/1111996/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7) 28/07]
Atölyemizin Notu: Paylaşılan tweete ulaşmak için Tıklayın (https://twitter.com/AnwarGargash/status/1022830271106830336?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1022830271106830336&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1111996%2F%25D8%25
%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2585-%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7)
Katar Emiri Şeyh Tamimi’ye karşı yapılan protestoları izlemek için Tıklayın (https://www.youtube.com/watch?v=B2aOARxTY7M)
Tem. 23: Suudi Arabistan makamları, Yüksek Enstitü Karşılaştırmalı Fıkıh Hocası Dr.Abdülaziz el-Fevzan’ın twitter hesabında “Dine ve ilkelere yapılan güçlü
savaşta sakın suçluların yanında durma ve mal, para ve mevki makam sevgisinden dolayı onları alttan alma ve haksızlıklarını süsleme. Yoksa hem dünyayı hem
ahireti kaybetmiş olursun. ‘Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkası ile Bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o taktirde seni
mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, ant olsun ki sen, onlara biraz meylederdin.’ Allahım bizi hak üzre sabit kıl.” diye attığı tweet üzerine
yurtdışına çıkmasını ve başta Twitter olmak üzere herhangi bir sosyal medya hesabında yazmasını yasakladı. Tweetten sonra Şeyh Abdülaziz el-Fevzani, krallığın,
ulemalar ve davetçilere yönelik baskıcı politikasını eleştirdiğinden dolayı tutuklandı. Öte yandan, Twitter’daki “Özgürlüğe Doğru” adlı hesap, attığı bir tweette:
“Bilmeyenlere duyulur. Şeyh’i tutuklama kararı Abu Dhabi’den çıktı. Wasim Yusuf, sunduğu programı arayan bir Suudi Arabistanlı bir izleyiciyle telefonda
görüştüğünde şunları söylemişti ‘Burada (Abu Dhabi) konuştuğum kişiler Suudi Arabistan’da tutuklanıyor ve Abdülaziz el-Fevzan da yakında tutuklanacak. Abu
Dhabi emir verir, Bin Salman ise uygular.” ifadelerini kullandı.[Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/23/%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86) 21/07 - Alarab
(http://www.alarab.qa/story/1321850/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)31/07 - Alkhaleejonline
(http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D9%91%D9%8E%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86) 31/07 - Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/trends/2018/7/31/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-
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%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0) 31/07]
Atölyemizin Notu: Dr. Abdülaziz el-Fevzan’ın Twitter hesabında attığı tweete ulaşmak için Tıklayın
(https://twitter.com/Abdulazizfawzan/status/1018681660257308672?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018681660257308672&ref_url=http%3A%2F%2Falkhaleejonline.net%2F%25D8%25B3%25D9%258A
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586)
Twitter'daki “Özgürlüğe Doğru” hesabının attığı tweete ulaşmak için Tıklayın (https://twitter.com/hureyaksa/status/1024052113813454848?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1024052113813454848&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Ftrends%2F2018%2F
%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B8%25D8%25A8%25D9%258A-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B0)
Tem. 25: İngiltereli hukukçular, İngiliz Parlamentosunda düzenledikleri “Hac ve İbadet Özgürlüğü Abluka Altında” başlıklı bir konferansta, Suudi Arabistan’ın,
Katarlılar, Yemenliler ve Suriyeliler başta olmak üzere birçok milletin hac ibadetini yerine getirmelerini engellediğini belirterek, Suudi Arabistan’a hac ibadetini
siyaset ile karıştırmaması çağrısında bulundu. Suudi Arabistan’ın bahsedilen milletlerin hacca gitmelerini engellemesinin, uluslararası hukuku ve insan haklarını
ihlal ettiğini belirterek bunun cezalandırılması gerektiğini söyledi.[Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/25/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84) 25/07]
Tem. 27: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, ülkesinin, Londra’da sağcı bir düşünce kuruluşu olan Policy Exchange’de “Ortadoğu’da Barışın
Gerçekleştirilmesinde Arap Körfezinin Rolü” başlığı altında verdiği seminerde, İran’ın Ortadoğu bölgesinde istikrarı sarsmasına izin vermeyeceğini belirtti. Ayrıca
Birleşik Arap Emirliklileri’nin, Yemen’de Hizbullah’ın yeni bir versiyonunun oluşmasını beklemeyeceklerini söyledi. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/27/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7) 27/07]
Tem. 30: Suudi turistler, siyasi anlaşmazlıklar, Suudi Arabistan’ın turizm şirketleri tarafından Türkiye’ye karşı başlatılan seyahat boykot kampanyası ve
Türkiye’ye korkutma kampanyasının olmasına rağmen Türkiye’ye güçlü bir şekilde akın etti. [Alquds (http://www.alquds.co.uk/?p=983974) 30/07]

Libya
Tem. 6: Libya Müftüsü Sadık el-Gayrani, Libya Fetva İdaresi’ne bağlı bir kanalda yayınlanan İslam ve Yaşam adlı programda açıklamalarda bulundu. El-Gayrani
Suudi Arabistan ve BAE başta olmak üzere Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme çabasında olan ülkelerin, batının isteklerine uyduğunu ve Filistin Direniş
Hareketi (Hamas) gibi grupları terörist grup olarak nitelendirdiğini söyledi. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/6/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9) 06/07]
Tem. 11: Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), Petrol Hilali bölgesindeki petrol limanlarının idaresini devraldığını açıkladı. Ancak Hafter, batının baskısından dolayı
bu petrolü teslim etti. [Mugtama (http://mugtama.com/hot-reports/2014-02-01-12-28-05/item/74321-2018-07-11-10-28-11.html) 11/07]

Mısır
Tem. 01: Mısır’ın İskenderiye kentinde, tarihi 2 bin yıl öncesine kadar dayanan 30 ton ağırlığında granitten yapılmış siyah bir lahit bulundu. Lahit, İskenderiye’de
bulunan en büyük lahit olma özelliğini taşımakla beraber İskenderiye’yi kuran Büyük İskender’e ait olduğu iddia ediliyor. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi
Genel Sekreteri Mustafa Waziri, lahdin açılmasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, lahdin, bazılarının iddia ettiği gibi Büyük İskender’e ait olmadığını, lahdin
içinde savaş sırasında ölen üç savaşçının kalıntılarının bulunduğunu söyledi. İskeletlerden birinin kafatasında bir ok izi olduğu ifade edildi. Öte yandan Waziri’nin
yaptığı açıklamaya göre, lahde kanalizasyon kanalından su sızmış olma ihtimali mevcut. Bu sızıntı mumyaların bozulmasına ve sadece iskeletlerin kalmasına neden
olmuş olabilir. Bakanlığın ifadeleri Mısırlı aktivistlerin tepkilerine neden oldu. Fakat dikkatleri en çok çeken ifade, yerel bir gazete olan Shorouk gazetesinde
yayınlanan lahdi kaldırmakla sorumlu ekipten bir görevlinin sözleri oldu. “İskeletlerin yüz çizgilerinde cesurluk ve yiğitlik var. Dolayısıyla asker olabilirler.”
ifadeleri Mısırlılar tarafından alay konusu oldu. [Youm7 (https://www.youm7.com/story/2018/7/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-
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%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA/3855280) 01/07 - Alhurra
(https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/447407.html) 13/07 Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2018/7/20/%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A9%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A)
20/07 - Youm7 (https://www.youm7.com/story/2018/7/21/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1/3881367) 21/07 - Arabi21
(https://arabi21.com/story/1110457/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86) 21/07 -Shorouknews (https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?
cdate=21072018&id=ea6863f6-86b6-4f72-8ec3-7000e39957a3) 21/07]
Tem. 2: Fransa’da insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, 5 sene önce Fransa’nın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye Mısır halkını öldürmek için kullandığı
silahları, aletleri ve takip sistemlerini verdiğini belirtti. Fransa’nın, Mısır halkını öldürmekte Sisi’nin ortağı olduğunu belirtti. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86) 02/07]
Tem. 4: Mısır’ın el-Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır Yargıtay’ı, eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike
başta olmak 1537 kişinin terör listesine alınmasıyla ilgili mahkeme kararını iptal etti.[Shehabnews
(http://shehabnews.com/post/35461/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A) 04/07]
Tem. 4: Mısır Parlamentosu, Mısır ordusu komutanlarını ve kıdemli subaylarını sınırsız dokunulmazlık ve önemli yetkilerle donatan yasa teklifini kabul etti.
[Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/4/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7) 04/07]
Tem. 8: Mısır Planlama Bakanı Hala el-Said, Mısır’daki yükselen fiyat krizini “Ürünler pahalı mı? O zaman almayın. Pahalı bulduğunuz ürünleri bir hafta olsun
bir ay olsun almayın.” ifadeleriyle değerlendirerek şeker pahalı olduğu için şekersiz çay içen İngilizleri örnek almalarını önerdi. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/trends/2018/7/8/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7)08/07]
Tem. 10: İtalyan enerji şirketi Eni, Mısır'ın batısında bulunan Sahra el-Garbiye (Batı Sahra Çölü) bölgesinde yapılan aramalarda ikinci bir petrol kaynağı
bulunduğunu açıkladı. Bölgede açılan kuyudan günde 5 bin varil petrol çıkarılmaya başlandığı belirtildi. [Ahram
(http://www.ahram.org.eg/News/202703/25/659946/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx)
10/07]
Tem. 11: Skynews Haber Ajansı’nın Twitter hesabından paylaştığı bir habere göre, ABD Kongresi Milli Güvenlik Komisyonu, İhvan’ın terör örgütü listesine
alınması önerisinde bulunup, Hamas’ın bu örgütün bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Aynı zamanda Fas, Ürdün ve Tunus’un DAEŞ örgütüne karşı mücadeleyi
desteklediğine işaret etti. İhvan örgütünün, Mısır’da İhvan Hareketi, Tunus’ta Nahda Partisi, Fas’ta Adalet ve Kalkınma Partisi ve Ürdün’de İhvan hareketi olmak
üzere 4 ülkede uzantıları olduğunu belirtti.[Soutalomma (http://www.soutalomma.com/Article/820478/%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9) 11/07 - Soutalomma
(http://www.soutalomma.com/Article/820479/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-

Sayfa 20 / 27

%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD) 11/07]
Tem. 11: Mısırlı roman yazarı Nawal el-Saadawi, BBC kanalında yayınlanan Bila Kuyuud (Sınırsız) adlı programda, “Dinlerde sabitler ve sabit bir metin yoktur.
Din kitaplarının içeriğinin değiştirilmesi, sabitlerin değişmesi anlamına gelir.” ifadelerini kullanarak Kuran, İncil ve Tevrat başta olmak üzere semavi kitaplarının
içeriğinin değiştirilmesi çağrısında bulundu. Nawal el-Saadawi’nin sözleri, Mısırlıların öfkelenmesine neden oldu. Mısırlı bir avukat bu sözler üzerine dava açtı.
[Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/trends/2018/7/11/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86) 11/07]

Tem. 13: Kahire Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir lojistik akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı. Sivil Havacılık Bakanlığı
hava trafiğinin patlamadan etkilenmediğini açıkladı. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/956809-12-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9/) 13/07]

Tem. 15: Mısır Parlamentosu yabancılara 7 milyon cüneyh (yaklaşık 2 milyon TL) karşılığında vatandaşlık vermeyi mümkün kılan bir yasa tasarısını onayladı.
[RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/957351-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/) 15/07]
Tem. 17: Geçen başkanlık seçimine adaylığını açıkladıktan sonra tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan’ın ailesine yakın bir kaynak, Sami Anan’ın
sağlık durumunun kötü olduğunu bundan dolayı askeri bakım ünitesinde yattığını belirtti. Kahire Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Profesör olan Hassan
Nafaa, kendi Twitter hesabından attığı bir tweette: “ ...Sami Anan, bir hastanede can çekişiyor ve acil bir cerrahi müdahale için yurtdışına gitmesi lazım. Ancak,
yönetimin intikam duyguları, insani duygularından daha belirgin.” ifadelerini kullandı.[Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/17/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86) 17/07 - Alquds (http://www.alquds.co.uk/?p=979081) 22/07]
Tem. 17: Mısır parlamentosu devletin sosyal paylaşım sitelerini denetlemesine izin veren, ifade ve muhalefet özgürlüğünü engelleyen tartışmalı bir yasa çıkardı.
Yeni yasaya göre; sosyal ağlarda, bloglarda veya herhangi bir web sitesinde kişisel bir hesap, 5.000'den fazla kişi tarafından görüntüleniyorsa kanuna tabi olacak.
Son aylarda internet üzerinden yanlış haber yayınlamakla suçlanan bir dizi muhalefet aktivisti tutuklandı. [BBC AR. (http://www.bbc.com/arabic/middleeast44858146) 17/07]
Tem. 20: Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, ikili ilişkilerin yanı sıra birçok siyasi ve ticari meseleyi görüşmek üzere Sudan’a iki günlük resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi. Sudanlı Gazeteciler Genel Birliği’nin iddiasına göre, Sisi’nin güvenlik ekibi, Sudanlı yazar, yayın yönetmeni, entelektüel ve düşünürün olduğu 10
kişilik ekibin resmi davet almalarına rağmen Sisi’nin bulunduğu Başkanlık sarayına girmelerini engelledi. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC) 20/07 - Supf
(http://www.supf.org/index.php/news/3005-2315648) 22/07]
Tem. 21: Mısır’ın resmi gazetesinin yayınladığı habere göre, Mısır, konutlarda ve işyerlerinde kullanılan doğal gaz fiyatlarına Ağustos Ayından itibaren yüzde 33
ile yüzde 75 arasında zam yapmaya karar verdi. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/21/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%8075) 21/07]

Tunus
Tem. 3: Tunuslu onlarca öğretmen, ulusal lise bitirme sınavlarında “işgalci rejim” yerine “İsrail” ifadesinin kullanılmasından ötürü protesto düzenleyip
öğrencilerin sınav kâğıtlarını okumayı reddettiler. [Shehabnews (http://shehabnews.com/post/35400/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7) 03/07]
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Tem. 4: Suad Abdurahim, belediye meclisindeki başkanlık seçiminde en fazla oyu alarak başkent Tunus’un ilk kadın belediye başkanı oldu. Suad, El-Nahda
Hareketi’nin adayıydı.[BBC AR (http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44716114) 04/07]
Tem. 8: Tunus’un batısındaki Cezayir sınırına yakın bölgede Tunus Ulusal Muhafız Birliği bir terörist grup tarafından pusuyu düşürüldü. Resmi kaynaklardan
yapılan açıklamaya göre, çıkan çatışmada Ulusal Muhafızların dokuz üyesi öldürüldü. [BBC AR. (http://www.bbc.com/arabic/middleeast-44757980) 08/07]
Tem. 16: Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi, Tunus’un Nissma kanalına verdiği röportajda, ülkede yaşanan ekonomik kriz çözülmezse Tunus Başbakanı
Yusuf Şahid’in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden güvenoyu alması gerektiğini belirtti. Öte yandan el-Şahid, hükümetin değiştirilmesinin, ülkenin çökmüş
ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ve Tunus’un ortak ve yatırımcılarının güvenini sarsacağını belirterek ülkenin cumhurbaşkanının talebini reddettiğini belirtti.
[Alkhaleejonline (http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%91%D9%90%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9) 16/07 - Sputniknews AR
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807241034082200-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A/) 24/07]

Ürdün
Tem. 6: Ürdün Ordusu, Suriye ile Ürdün arasındaki serbest bölgede bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangının Rusya hava saldırılarından değil, Dera’dan
kaçan sığınmacılardan kaynaklandığını belirtti.[Syria (https://www.syria.tv/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%A6-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF) 06/07]
Tem. 22: Ürdün Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Büyükelçi Muhammed el-Kayed, Ürdün’e geçici olarak en fazla 3 ay kalmak üzere 442 Suriyeli vatandaşın
girdiğini belirtti. [Alkawnnews (http://www.alkawnnews.com/article/152199/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-422%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86) 22/07]

Yemen
Tem. 1: Suudi Arabistan önderliğindeki Arap Koalisyonu, Hudeyde limanındaki gemilerin devre dışı bırakılmasının Husilerin kötü yönetiminin bir işareti olduğunu
açıkladı. [Masrawy
(http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2018/7/1/1385344/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9)01/07]
Tem. 1: BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Hudeyde'de askeri operasyonun geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9) 01/07]
Tem. 2: Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu sözcüsü Albay Türk el-Maliki, Birleşmiş Milletler'in Yemen hakkındaki son raporunu, yanlış bilgilere
dayandığını iddia ederek eleştirdi. Maliki, Riyad’da düzenlediği basın toplantısında herkesin Sana’da Birleşmiş Milletler’in tek bir ofisi olduğunu bildiğini ve
çevrenin BM kuruluşlarının çalışmaları için uygun olmadığını düşündüğünü belirterek raporda yer alan bilgilerin yerel sitelerden alındığını söyledi. [RT AR.
(https://arabic.rt.com/middle_east/954485-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/) 02/07]
Tem. 3: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore, 2015’den bu yana Yemen’deki savaşın, 2000’den fazla çocuğun
hayatını kaybetmesine sebep olduğunu, 11 milyon çocuğun gıda, eğitim ve sağlık yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi. [RT AR.
(https://arabic.rt.com/middle_east/954732-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/) 03/07]
Tem. 4: Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi Al-Mashat: "Uluslararası pozisyonlarda bir denge yaratarak Yemen’de siyasi bir çözüme ulaşmak için
herhangi bir Rus veya Avrupa rolünü memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/954987%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7--%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/) 04/07]
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Tem. 6: Yemen’in el-Mehra Kentinin Valisi Ali Salem el-Harizi, Aljazeera ile yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan ve BAE güçlerinin kentte bulunmasını işgalcilik
olarak nitelendirdi.[Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/6/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9) 06/07]
Tem. 11: İnsan Hakları Merkezi, Yemen'deki koalisyon operasyonları sırasında yaklaşık 38.000 sivilin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. [Sputniknews AR.
(https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807111033719070-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84/) 11/07]
Tem. 11: Aljazeera’ya ulaşan bilgilere göre, silahlı bir grup, Yemen’in güneydoğu bölgesinde bulunan el-Mehra kentinin sahillerinde Suudi Arabistan’ın askeri
yerleşim yerlerini yaktı. Suudi Arabistan ve BAE kuvvetlerini bölgeden çıkarmak üzere başlayan gösteriler devam ediyor. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/11/%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9) 11/07]

Tem .13: Suudi Arabistan kuvvetleri, Yemen’in El-Mahra kentinin El-Gita Havaalanı’ndan, Suudi Arabistan’ın kentten çekilmesini talep eden gösteriler nedeniyle
süratle çekilmeye başladı.[Almayadeen
(http://www.almayadeen.net/news/politics/891378/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B8%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A/)
13/07]
Tem. 15: Yemen Haber Ajansı SEBE’nin haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Abd Rabbu Mansur Hadi, Al- Mahra kentindeki düzenlenen protestolara destek
veren ve Suudi Arabistan’ın kentten çekilmesini talep eden hükümet yetkilisi Şeyh Ali Salem el-Harizi’yi görevden aldı ve onun yerine de Suudi Arabistan
vatandaşlığını taşıyan general Müfti Salim Bin Hazhir Zeanbut’u Mohra kentinin güvenlik müdürü olarak atadı. Bu karar, gösterileri düzenleyen Mohra halkının
daha da öfkelenmesine neden oldu. Öte yandan Mohra kentindeki düzenlenen protestoların orginazyasonunu yapan komite, Yemen Cumhurbaşkanının Mohra
kentinin valisini görevden alma kararına şaşırdığını belirterek bu kararların Suudi Arabistan’ın baskısı sonucu alındığını söyledi. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/15/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84) 15/07 Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/15/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A) 15/07 Almahrapost (http://almahrahpost.com/news/4668#.W2AA0dIzbIW) 17/07]
Tem. 16: Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan-BAE koalisyonunun Hudeyde şehrine bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılarından dolayı 55 bin ailenin şehirden
kaçtığını bildirdi. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-35-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9) 16/07]
Tem. 16: İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, Husilerin sivillere karşı gerçekleştirdiği ihlallere işaret ederek, ülkesinin Suudi
Arabistan liderliğindeki Arap ittifakına tam destek verdiğini vurguladı. [SkyNewsArabia (https://www.skynewsarabia.com/video/1164425%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%94%D9%83%D8%AF%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A) 16/07]
Tem. 16: Yemen’deki Arap ittifakı sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Husi militanlarının savaşın patlak vermesinden bu yana Suudi Arabistan’a 161
balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/957572%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-161%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/) 16/07]
Tem. 17: UNİCEF, Twitter hesabından attığı bir tweette, yarısı çocuk olmak üzere 16 milyon Yemenlinin temiz suya ve su arıtma hizmetlerine ulaşamadığını
belirtti. [Almahrapost (http://almahrahpost.com/news/4673#.W18pftIzbIV)17/07]
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Tem. 18: İran Dışişleri Bakanı Behram Kasımi, ülkesinin, üst düzey Arap makamlardan gelen Yemen’de 3 aylık ateşkes teklifini kabul ettiğini belirtti. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/18/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86) 18/07]
Tem. 18: Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yemen’deki Suudi Arabistan-BAE ittifakının askeri operasyonlarının beklenenden uzun sürdüğünü,
savaşın 3 yıl sürmesinin beklemediğini söyledi. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/18/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9) 18/07]
Tem. 19: Arap Koalisyonu, Hudeyde Limanı’nında 3, limana girmeyi bekleyen ise 5 geminin olduğunu açıkladı. Koalisyon, Husi milislerinin 24 gün önce “Carpe
Dıem” gemisinin girişini kasıtlı olarak engellediğini söyledi. İranlı Husi milislerin gemilerin Hudeyde Limanı’na girmesini engellemesi sonucu kentteki insani kriz
şiddetleniyor. [SkyNewsArabia (https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1165356%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9) 19/07]
Tem. 19: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen’deki kolera salgının 2300’den fazla kişinin ölmesine sebep olduğunu açıkladı. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/19/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-2300-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86) 19/07]
Tem. 19: Yemen Suudi büyükelçisi Muhammed El Cabir Twitter’da yaptığı açıklamada; “Yemenli tüccarlara kredi vererek temel gıda maddelerinin (buğday,
pirinç, şeker, süt ve yemeklik yağlar) ithalatını desteklemeye başladık bu Yemen'deki Husi milisleri tarafından yaratılan insani krizin üstesinden gelmek için
yardımcı olacak” dedi. El Cabir, Yemen’deki ithalat hacmini artırarak fiyatların düşürülmesini sağlamak için Suudi Arabistan’ın Yemen Merkez Bankası’na
yardımlarda bulunduğunu ifade etti. [Yemen-Now (https://yemen-now.com/news3035858.html) 19/07]
Tem. 21: Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Yemen’in Hudeyde şehrinde ölen sivillerin olduğunu ve göçün arttığını belirterek Hudeyde’deki
sivillerin durumlarının çok kötü olduğunu belirtti. [Aljazeera (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/21/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7) 21/07]
Tem. 24: UNİCEF Ortadoğu Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelere’in yaptığı açıklamada, savaştaki milyonlarca Yemenli çocuğun temiz suya erişiminin
tehlikede olduğunu belirterek 3 kez saldırıya uğrayan arıtma tesisinin tahrip edilmesi nedeniyle 5.000’in üzerinde çocuğun içme suyuna erişemediğini söyledi.
[Sputniknews AR (https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807241034077988%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/) 24/07]
Tem. 31: BM’ye bağlı olarak çalışan Dünya Gıda Programı (WFP) Medya Sorumlusu Fransız Kinidi, 8 milyon Yemenlinin hayatta kalabilmek için acilen gıda
yardımına, 22 milyon Yemenlinin ise gerek sağlık gerek konut gibi insani yardımlara ihtiyacı olduğunu belirtti. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/31/8-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9) 31/07]

Irak
Tem. 1: Kerkük polisine yakın bir kaynağa göre, seçim sandıklarının saklandığı depoya bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi
yaralandı. Ardından Kerkük kırsal bölgelerinden elle sayılmak üzere merkeze 50 sandık gönderildi. [Albawaba
(https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-1093560) 01/07 - Dostor (https://www.dostor.org/2237400) 05/07]
Tem. 12: Irak'ın Basra kentinde yüzlerce kişi elektrik kesintileri ve işsizlik sebebiyle gösteriler düzenledi. Irak’ta gösteriler Babil, Necef, Zukkar, Meysan,
Kerbela, Hille, Bağdat’a ve Kuveyt sınırına kadar yayıldı. Buna tepki olarak Irak’ın güney illerinden olan Basra, Kerbela ve Necef’te sokağa çıkma yasağı ilan
edildi. Ayrıca Irak Başbakanı Haydar İbadi, göstericilerin isteklerini yerine getirmek amacıyla Basra’ya 3 milyar dolar tahsis etti ve El-Necef Havaalanı yönetim
kurulunun feshedilmesine karar verdi. Irak’ta düzenlenen gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Öte yandan uluslararası Müslüman Ulemalar
Birliği, Iraklı göstericilere uygulanan şiddeti kınadı. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/12/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
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%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7) 12/07 - Alsumaria
(https://alsumaria.tv/news/241842/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%81/ar) 14/07 - Syria (https://www.syria.tv/content/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9) 14/07 Sputniknews AR (https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807141033798502-%D8%AD%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81/) 14/07 - Syria
(https://www.syria.tv/content/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA) 15/07 - Shafaaq
(http://www.shafaaq.com/ar/ar_newsreader/4ecccbe0-c9ac-42c0-81fe-09cde39b2975) 14/07 - Alkhaleejonline
(http://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88250%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82) 15/07 - Alquds (http://www.alquds.co.uk/?p=978516)21/07]
Lübnan
Tem. 1: İçişleri ve Belediye Bakanlığı, Lübnan'ın doğusunda Arsal bölgesindeki 400 Suriyeli aileyi barındıran 4 mülteci kampını yıkmaya karar verdi.[Fresh Syria
(http://fresh-syria.net/archives/19079) 03/07]
Tem. 9: Lübnanlı gençler, Kuzey Lübnan'ın Akkar Vadisi'ndeki Mahmara kasabası kenarında bir Suriyeli mülteci kampına saldırdı. Saldırganlar tüm çadırları ve
mültecilere ait mülkleri ateşe verdi. Bu Lübnan'daki Suriyeli mülteci kamplarına yapılan ilk saldırı değil. [Horrya.net (https://horrya.net/archives/68262) 09/07]
Tem. 9: Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil, Lübnan’daki ekonomik durumunun, Suriyeli mültecilerin yükü nedeniyle çökmek üzere olduğunu ve tek çözümün
mültecilerin vatanlarına geri dönmesi olduğunu söyledi. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/956063%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/) 09/07]
Tem. 18: Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, parlamentonun ülkedeki kötüleşen ekonomiyi destekleme amaçlı resmi çabaların bir parçası olarak yasadışı
esrar yetiştiriciliğini meşrulaştırmaya hazırlandığını duyurdu. [RT AR. (https://arabic.rt.com/middle_east/958042-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A9/) 18/07]
Tem. 24: Lübnan Ulusal Medya Ajansı’nın haberine göre, yüzlerce Suriyeli mülteci, Lübnan’ı terk ederek Suriye’nin Kalamun bölgesine doğru akın etti. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/24/%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86) 24/07]

Fas
Tem. 12: Fas İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Fas polisi, 7 kişiden oluşan DEAŞ hücresini çökertti.[Skynewsarabia
(https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1163241-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4) 12/07]
Tem. 24: Fas Çalışmaları ve Çağdaş Araştırmalar Merkezi Başkanı Muhammed el-Hilali, “2016-2017 Yıllarında Fas’taki Dini Durumlar” adı altında yayımladığı
raporda, sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere tüm alanlarda İsrail ile normalleşme faaliyetlerine rastlandığını belirtti. Ayrıca Fas’ta
dindarlığın arttığını belirterek İsrail ile normalleşme yoluna gidilmemesi uyarısında bulundu. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/24/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1-
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%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8) 24/07]

Cezayir
Tem. 16: Cezayirli Ulusal Eczacılar Sendikası, özel sektöre bağlı eczanelerde 11 bin, devlet sektörüne bağlı eczanelerde ise yaklaşık 900 ilaç eksikliğinin
olduğunu belirtti. Uzmanlar bunu, hükümetin ilaç ithalatına uyguladığı kısıtlamalarla açıklıyor. [Aljazeera
(http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/16/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8) 16/07]
Tem. 23: Filistin’in Cezayir Büyükelçiliği Basın Sorumlusu Ahmed Ebu Şaviş yaptığı açıklamada, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yapmış
Süleyman el-Ferra ve doktor olan Muhammed el-Benna isimli iki Filistinli gencin bir dairede ölü bulduğunu söyledi. Ölenlerin üzerinde darp izine rastlanmadığı
öne sürüldü. Öte yandan Cezayir makamları, vefat eden iki Gazzeli gencin ailelerine ölüm sebebini “gaz zehirlenmesi” olarak açıkladı. Ayrıca el-Fetih Hareketi
Cezayir ofisinin yaptığı yazılı açıklamada Ferra’nın, Cezayir’deki Filistinli Öğrenci Birliğinin Genel Başkanı olduğunu belirtti. Filistin’in Cezayir Büyükelçisi Luay
İsa ise, öğrencilere suikast yapıldığını ileri süren haberlerin provokatif olduğunu ve Filistinlilerin Cezayir’de rahat yaşadıklarını belirtti. [Alwakeelnews
(http://www.alwakeelnews.com/article/296598) 23/07]

Sudan
Tem. 3: ABD’nin Hartum Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırıları ve silahlı çatışmalardan dolayı Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan gibi
ülkedeki bazı tehlikeli bölgelere seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Sudan Dışişleri Bakanlığı bu uyarıyı tepkiyle karşıladı. Öte yandan ABD’nin Hartum
Büyükelçisi, Sudan’ı, ABD’nin “terör destekçisi ülkeler” listesinden çıkarmaya çalışacağına söz verdi ve Sudan’ın, Kuzey Kore ile ilişkilerini kesme kararını
sevinçle karşıladığını belirtti. [Mobtada (https://www.mobtada.com/details/748011) 03/07 - Al-Ain (https://al-ain.com/article/sudan-america-warning-travelkhartoum-terrorism) 04/07 - Eremnews (https://www.eremnews.com/news/arab-world/1401582) 05/07]
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