
ORTADOĞU GÜNDEMİ

• smail Heniyye, yeniden s-
lami Dir  Hareketi’nin
(Hamas) lideri seçildi.

• Katar merkezli el-Cezire
Televizyonu y 8 
aradan sonra ilk kez -

ya ya

• L güneyinde Hiz-
bullah a y  bilinen

 Arap retleri ara-
   -

lar
ya Lübnan ordusu

müda-
hale etti.

• Çin n yeni tip koronavirüse
(Kovid-
Sinopharm Lib-
ya ya e kadarki en
büyük sevkiyat teslim edil-
di.

• Botsvana sra n Afrika Bir-
ne g zlemci üye olarak

kabul edilmesi  iti-
razda bulundu.

• El-Cezire, Bir k Arap
E  (BAE) 
k tülemek ve ter
kilendirmek" ya-

c s  oldu u "The Misfits"
isimli Hollywood filmini
y y be-
lirtti.

•  Esad rejimi güçleri,
Suriye nin güneyindeki
Dera ilinde, Rusya
buluculu unda, ge hal-

yürütülen 
lerin sonuçsuz kalmas
üzerine  merkezinde

l-Beled Ma-
halles ne havan topu ve

• ere merkezli The Gu-
ardian gazetesi, Avrupa da
mültecilere k   tav-

 sert bir dille rdi. "Av-
rupa, ahlaki  kay-
betti. Geri r Bir-

 Milletlerin (BM) 
a  dedi.

• Lübnan Cumhurba kan
 Avn, ekonomik kriz

pençesindeki ülkesinin
toplumun her

türlü yar ve dest
ihtiyaç duyd  s yle-
di.

• Uluslararas  Af Örgütü
(UAÖ), Suudi Arabistan’da
bu  ocak- temmuz ayla-

idam cezas na çarp-
cezas n

infaz edild ni duyurdu. n-
G-

k  bitmesinin ar n-
vurg

• I son 2 günde 
gelerdeki 4 elektrik

 y  ter r 
düz

• srail Ordusu, L  gü-
neyindeki  noktalara
hav enledi.

• T  
Kays Said -
revden a nan ve  gündür
kamuoyu nüne ç kmayan
eski el-

 Ulusal Yolsuz-
lukla Mücadele Kurumuna
giderek mal var a ilgili
beyanda -

• ran da y
lan se-
çimlerini kazanarak ülkenin
8. Cumhurba kan  olan b-
rahim Reisi, yemin ederek
resmen evine 

• Fas y l mer-
kezli "NSO Group" ketinin
üre  "Pegasus" casus ya-

n  kullanma suçlama-
ilgili Alman gazetesi

Süddeutsche Zeitung a
dav

• Lübnan Diyab,
ülkesinin güneyine düzen-

 nedeniyle
sra acil olarak 
Milletler Güvenlik Konse-
yine âyet etme 
verdi.
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• ran da koronavirüse 
yerli a  COVIRAN Bereke i

ren bilim heyetinin
yer alan Muham-

med Muhbir, 
birinci yar -

evine getirildi.

• Yemende stratejik konuma
sahip Beyda vilayetinde,
hükûmet güçleriyle Husi
milisleri aras nda ddetli

 artarak devam
ediyor.

• Abluka a ndaki Gazze e-
rid nde ya ayan Filistinliler,

 "idari tutukluluk" uy-
 protesto etmek

eri düzenle-
di.

• Ir  kuzeyinde Pençe
Kaplan 

 ter  daha etkisiz hâle
getirildi.

• ran n yeni Cumhurba kan
Reisi, Fr  me
Emmanuel Macron ile
"nükleer a ay " r-
lendird  bir telefon g -

di.

• ran  l e ait bir
Süvey Kana-

 geçerek e
 ileri sürdü. n

Devrim Muha ar  Ordusu
Genel Komutan  Hüseyin
Selami, "Siyonist rejimi yok
etmek için y bir hare-
ketlerini bekliyoruz" dedi.

• ran n yeni Cumhurba kan
Reis nin Cumhurba kan
birinci yar  a
Muhammed Muhbir ile
Cumhurba kan  Ofisi

getir Gu-
lam Hüseyin Reisi
gibi ABD’nin ya lis-
tesinde yer or.

• Yemenli milletvekili ve eski
Taiz Valisi Ali el-Mimari,
BAE destekli Güney 
Konseyinin (GGK) ülkenin
güneyinde gerçek rd i
“isy ” Suudi 
Abu Dabi ve Tahran 

za belirtti.

• ran da 5 A ust yemin
ederek g reve ba layan
Cumhurba kan Reisi, yeni
kabinesini meclise sunar-
ken için

a mesafeli poli-
tikalar  destekleyen eski
Bakan Yar Hüseyin
Emir Abdullahiyan  aday

erdi.

• Tunus Meclis ve
Nahda Hareketi lideri Ra d
el-Gannu  halk n mesaj n
ald klar n  belirterek parti
iç tüzü ünde yer ald  gibi
iki kura-
na uyaca n  ve bir sonraki

kongrede 
yledi.

• ran Ulusal Güvenlik Yüksek
Konseyi Genel Sekreteri Ali

ülkesinin 
hay  Örgütüne üye-

siyasi en-
gellerin yledi.

• Katar, K rfez krizinin patlak
ver den bu yana
ilk kez Suudi Arabistan a
büyükelçi duyur-
du.

• Esad rejimi güçlerinin Su-
riye güneyindeki Dera
iline 

r ko u Ürd  en-
 neden oldu.

• Irak n güneyindeki Kerbela
kentinin Belediye 
Abir el- H  u rad
suikast sonucu haya n
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• L Bey-
bir sü-

redir aaliy göster Ma-

ve hasta
edemeye du-

yurdu.

• S E Konseyi
Orgeneral

fe el Cumhur-
Re Ta Er-
dave icabetle

T e'ye ziyarette
bulundu.

sosya medy pa
ve Dünya av

er ve
al-

düz i
T Konf

fot nede-
ba-

• L Beyrut
mey gelen

sorgulanma-
milletv

ala-
yet

düzen-
lenemedi.

srail Yair
im-

normal-
ar-

r ziyareti
Fas’ta,

• rd Sina' yü-
operasy 13

hâle

• Katar' düz ga-
onulu

t eler,
-

ve sürecinin
yap

erî
görev hiçbir

ay
vurg

• T ganistan'
Kabil'e gir ede

y e için
ereler

• Lübnan' bir ary
sonu-

ya-
r L pat-

"Suriye'ye
için

st depo-
mey

sür L Ordusu,
erler tara-

üzer el y de-
-

y deposu atla-
y gö-
üzer Y Sa-
onse "

üstü"

• S
y ronavirüsün

vary
rdu.

• er Sa
W

ntr Taliban' ol-
abu be-

lirter TO
ey geri

dönmeye di.

f de
T ye

te a
T söz de

ve
alanlar ye alaca-

sö Hiçbir ve
ist

vurg

•
ve güne-

ger di.

Reisi,
Mustafa l-

ya telefon
esin

Yemen' sa dur-
ger

yledi.

• E r güne-
Kune

-
sürdü.

• U Enerjisi

üretiminde
yüz 20

z gram
urany ür
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• F T ntrolü
ganistan'dan

Fr

Genel Hüse-

üv
'a is-

tey engelle-
meleri" verdi.

• De Cin-

R
ganistan'

söyledi.

• Yemenli-
ler yar ge-
r y

• Sa
ganistan' tahliye

operasy sorunsuz
dev 14

ust bin
tahliy du-

yuruldu.

• Y des-
t y

oalis-
yo deste Husilerin

'a gönder-
bir in-

hava imha
rdu.

• T sözcülerinden
Süheyl ga-

y
ro ynay

sö ulus-
toplumu

r aya ça-

srail Gazz
göst y Filis-

tinliler bu-
gerç mer-

ve
gösteriler 22'si

yaralan-

• S önderli-
Koalisyon

Y Marib
düz hava

bir ol-

ran'
R ayar mec-

ve Sünnilere
ye v mil-
letv

• Ulusal onse
udüs'ün

bu-
M 'y yö-

rd
ve ele-

topluma
bu-

lundu.

f vila-
ye ntrolü
Taliban' önetime

güçler yere grup-

• Katar' y
(parlamento)

seçimlerinin ger-
-

• S talebiyle
ganistan' durumu

üzer daimî
temsilciler düze Cid-
de' toplanan

T
ganistan' taraflara

t için
diy

ya

• Suriye ze ez
araçla

terö düzenlendi.
belirlemeler gör sivil

ya

• Rusy ve a
Körf tat-

enleye -
rildi.

srail rd Gazz
güne H Yu-
n dir

mevzilere
düz S

ale ve
dumanlar

• T siy sürüyor.
Kays Said,

Temmuz'
süresini
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