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• Katar Dışişleri Bakanı Mu-
hammed bin Abdurrahman
el-Sani, ülkesinin Filistin'i
destekleyen tutumunun de-
ğişmediğini belirtti.

• ABD Başkanı Donald Trump,
ekim ayında açıklanan Su-
dan ile İsrail ilişkilerinin nor-
malleştirilmesi anlaşmasının
risk altında olduğunu ifade
etti.
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• Katar ve ABD, denizcilik faa-

liyetleriyle ilgili iki ülke Sa-
vunma Bakanlıkları arasında
icra düzenlemesi çerçeve-
sinde bir askerî anlaşma im-
zaladı.

• ABD Dışişleri Bakanlığı,
ABD'nin Suudi Arabistan'da-
ki Askerî Eğitim Misyonu’nu
350 milyon dolar karşılığın-
da 5 yıl uzatma kararı aldı.
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• Afganistan hükûmeti ve
Taliban, Katar'da devam
eden barış görüşmelerinde
önemli bir adım attı. Taraflar,
müzakereleri sürdürme ko-
nusunda ön anlaşmaya var-
dı.

• İsrail, muhtemel bir İran sal-
dırısına karşı Dimona Nük-
leer Tesisi çalışanlarına uya-
rıda bulundu.

• Suriye Millî Ordusu (SMO),
ülkenin kuzeyindeki Azez
ilçesinde ilk kışlasını hizmete
açtı. Kışla, askerî eğitim fa-
kültesi olarak hizmet vere-
cek.
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• Terör örgütü PKK/YBŞ'nin
Sincar'daki elebaşlarından
Halil Murad, bünyelerindeki
teröristlerin ilçede güvenliği
sağlayacak Iraklı güçlere
bağlanması talebinde bu-
lundu.
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• Suudi Arabistan'ın İstihbarat

eski Başkanı Prens Turki el-
Faysal, Tel Aviv yönetimini
sert bir şekilde eleştirerek
İsrail'in Batılı sömürgeci güç
olduğunu söyledi.

7 Aralık 2020
• Yemen Cumhurbaşkanlığı,

uluslararası topluma İran'ın
desteklediği Husilerin terör
listesine alınması için acele
edilmesi çağrısı yaptı.

• Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf
el-Ahmed el-Cabir es-Sa-
bah, yeni hükûmeti kurma
görevini yeniden Sabah Ha-
lid es-Sabah'a verdi.

• BAE Kraliyet ailesi üyesi Ha-
mad en-Nahyan, İsrail'in en
ırkçı taraftar kitlesine sahip
futbol takımının %50'lik his-
sesini satın alarak ortak oldu.
Takım İslam'a ve Araplara
hakaret eden fanatik taraf-
tarı ile biliniyor.

• ABD'de 50 eyaletin tamamı
ve başkent Washington DC,
seçim sonuçlarını tescil etti.
Joe Biden'ın seçimlerin ka-
zananı olduğu bir kez daha
teyit edildi.

• Rusya’nın Tel Aviv Büyük-
elçisi Anatoly Viktorov, Je-
rusalem Post gazetesine
verdiği mülakat nedeniyle
İsrail Dışişleri Bakanlığına
çağrıldı.
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• Suudi Arabistan'ın Cidde Li-
manı’nda bir petrol tanke-
rinde "dış kaynaklı" saldırı
nedeniyle patlama meyda-
na geldi.

• İsrail Başbakanı Netanyahu,
Tel Aviv’in ABD ve Arap ül-
keleriyle İran’ı durdurma ko-
nusunda anlaştığını söyle-
di.

• İran Meclisinde kabul edilen
yeni yasal düzenleme ge-
reğince çifte vatandaşlar ile
ABD'de kalıcı oturma ve ça-
lışma imkânı sağlayan "yeşil
kart" (Green Card) sahipleri
İran Cumhurbaşkanlığına
aday olamayacak.

• Libya'da, darbeci Hafter'in
işlediği suçlardan mağdur
olanların Uluslararası Ceza
Mahkemesi'nde (UCM) gö-
rülen davalarının takibi için
komisyon kuruldu.

• ABD yönetimi, İran'ın pet-
rokimya ürünlerinin ihraca-
tını kolaylaştıran Çin ve BAE
merkezli 4 şirketi yaptırım
listesine aldı.

• Irak Başbakanı Mustafa el-
Kazımi, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da-
vetlisi olarak ilk resmî ziya-
retini Ankara`ya gerçekleş-
tirdi.

• Yemen haber ajansı SA-
NA'ya göre hükûmet, Ye-
men Başbakanı Muin Ab-
dulmelik başkanlığında
Suudi Arabistan'ın başkenti
Riyad'da toplandı.

• IKBY Peşmerge Bakan Yar-
dımcısı Serbest Lezgin, terör
örgütü PKK'nın Musul'un
Sincar ilçesini işgal ettiğini
ve Irak'ta bazı grupların PKK
ile iş birliği içinde olduğunu
söyledi.

• Hakkındaki yolsuzluk davası
ve koronavirüs sürecini yö-
netemediği gerekçesiyle İs-
rail Başbakanı Binyamin Ne-
tanyahu’nun istifası için dü-
zenlenen gösteriler 26. haf-
tasında da devam etti.

• Irak'ın başkenti Bağdat'ta
Yeşil Bölge'de bulunan ABD
Büyükelçiliği yakınlarında
füze saldırısı gerçekleştirildi.
Can kaybının yaşanmadığı
saldırıda maddi hasar oluş-
tu.

• ABD Başkanı Trump, Fas ve
İsrail'in tam diplomatik ilişki
kurulmasına yönelik anlaş-
maya vardığını ve Batı Sah-
ra'da Fas'ın hâkimiyetini ta-
nıdıklarına dair bir bildirge
imzaladığını duyurdu.

• Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron'un, Mısır'ın
darbeyle yönetime gelen
Cumhurbaşkanı Abdülfettah
el-Sisi'ye ülkenin en yüksek
sivil nişanını verdiği ve bu-
nun Fransız basınından giz-
lendiği ortaya çıktı.
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• Filistin Dışişleri Bakanlığı,
BM Genel Kurulunda Filistin
davası lehine 6 kararın ezici
bir çoğunlukla kabul edil-
diğini duyurdu.

• Fransa'da güvenlik ve Müs-
lümanları hedef alan "ayrı-
lıkçı" yasa tasarısı ile ülkede
artan İslamofobi protesto
edildi.

• Libya'da isyancı Hafter'e
bağlı güçler, Sirte, Cufra ve
güney bölgesine askerî yı-
ğınak yapıyor. Sirte ve Cufra
Ortak Operasyon Dairesi, si-
lahlı araçlar ve cephane
yüklü konvoyun Cufra'dan
ülkenin güneyine intikal et-
tiğini duyurdu.
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