09.01.2019

1

AMERİKA GÜNDEMİ
Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin güney sınırında insani bir kriz yaşandığını belirterek,
Demokratları bunun çözümüne engel olmakla suçladı.
Trump, iki haftadır ABD federal hükümetinin kapanmasına neden olan Meksika duvarı için
ulusa sesleniş konuşmasında kameraların karşısına geçti.
ABD'nin güney sınırında insani bir kriz yaşandığını söyleyen Trump, "Orada insanların acı
çektiği bir döngü var. Bunu durdurmaya kararlıyım. Meksika üzerinden ABD'ye doğru
çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor. Bizim bozuk sistemimizin en büyük
kurbanları kadınlar ve çocuklardır. Bu güney sınırımızda söz konusu olan yasa dışı göçmenliğin
trajik bir gerçeğidir." diye konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/trump-hukumetin-kapanmasindan-demokratlari-sorumlututtu/1359642

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Washington İran'a baskıyı iki katına çıkaracak
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turunun ilk durağı
Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüşmesinin ardından
ortak basın toplantısında konuştu.
Ürdün'ün ABD için bölgesel stratejik bir ortak olduğunun altını çizen Pompeo, Suriye krizinin
barışçıl yollarla çözülmesi için Amman'ın önemli bir rol üstlendiğini belirtti, ülkesinin de
Ürdün'ün iç istikrarına taahhüdünü vurguladı.
Pompeo, ziyaretinin öncesinde verdiği İran karşıtı mesajlarını yineleyerek, "Ürdün'ün de
aralarında olduğu ABD müttefikleri, İran'ın bölge için oluşturduğu devasa risk konusunda
hemfikir. Başkan'ın adamlarımızı Suriye'den çekme kararı hiçbir şekilde bu tehditleri (İran ve
DEAŞ) bertaraf etme konusundaki kapasitemizi etkilemeyecektir." diye konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-disisleri-bakani-mike-pompeo-washington-irana-baskiyiiki-katina-cikaracak/1359373

Dünya Bankası'ndan küresel ekonomi uyarısı: Kara bulutlar toplanıyor
Dünya Bankası, küresel ekonomide artan riskler için "kara bulutlar" benzetmesiyle uyarıda
bulundu.
Banka, küresel ekonomik görünümü değerlendirdiği yıllık raporunda, bu yıl ve gelecek yıl
büyümenin yavaş da olsa süreceğini tahmin ediyor.
Bu yıl için öngörülen küresel büyüme oranı %2,9 ve 2020 için ise %2,8.
Ancak bu genel anlamda iyimser tahmine fazla odaklanılması, ekonomik performansın bunun
gerisinde kalabileceği kaygılarını artırıyor.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46808637
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NYT: Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın adını bazen hatırlayamıyor,
'Mike' diye çağırıyor
ABD'de yayınlanan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal
Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yakın bir ilişki kuramadığını yazdı.
Gazete buna örnek olarak Trump'ın Bolton'ın adını yanlış hatırlayarak kendisine bazen "Mike"
demesini örnek gösterdi.
Mark Landler ve Helene Cooper imzalı haberde Bolton'ın Trump'ın çekirdek ekibinde kendine
yer bulamadığını yazdı.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46808737

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'nin 'Suriye harekâtı her an
başlayabilir' mesajıyla Ankara'dan ayrıldı
Türkiye ve ABD heyetleri arasında Ankara'da yapılan Suriye görüşmeleri, ABD Başkanı
Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "ABD askerleri, Suriye'nin
kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasının
gölgesinde gerçekleştirildi.
Bolton başkanlığındaki ABD heyeti IŞİD'le mücadele koordinatörü James Jeffrey ve ABD
Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile diğer üst düzey askeri ve sivil yetkililerden oluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika başdanışmanı İbrahim Kalın da Dışişleri Bakan
Yardımcısı Sedat Önal ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den oluşan Türk
heyetine başkanlık etti.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46792818

El Chapo davası eski devlet başkanına kadar uzadı
Tutuklu uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzmn’ın davasında, gizli bir tanığın
ifadesinde yer alan “Chupeta (Emzik)" lakaplı kişinin eski Kolombiya Devlet Başkanı Ernesto
Samper olduğu iddia edildi. Tutuklu uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzmn’ın
davası New York’ta devam ediyor.
https://www.yenisafak.com/dunya/el-chapo-davasi-eski-devlet-baskanina-kadar-uzadi3429781
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AVRUPA GÜNDEMİ
AB'den İran istihbaratına yaptırım
Avrupa Birliği (AB), İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı
gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının
Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal
kaynaklarının dondurulmasına karar verildi.
Açıklamada, ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21
İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı
kaydedildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-iran-istihbaratina-yaptirim/1359897

Christos Stylianides: Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula dönme şansı yakaladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi
Christos Stylianides, Türkiye ziyaretinin ardından Brüksel'de AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Türkiye'deki temaslarında muhataplarıyla insani yardım ile bağlantılı her türlü
konuyu ele aldıklarını belirtti.
Göçmen çocukların eğitimi konusunda Türkiye'yi öven Stylianides, "Bir AB Komisyonu üyesi
olarak AB ile Türkiye arasında varılan sığınmacı mutabakatından dolayı gurur duyuyorum.
Mutabakat sayesinde Suriyeli mülteciler için önemli adımlar atıldı. Özellikle de Türkiye'deki
Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar. Bence bu iş birliğimizin en önemli
ayaklarından." diye konuştu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/christos-stylianides-turkiyedeki-suriyeli-cocuklar-okuladonme-sansi-yakaladi/1359558

İngiltere'den Şam büyükelçiliğini açacağı iddialarına yalanlama
İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Martin Longden, Beşşar Esed rejiminin meşruiyetini
kaybettiğini belirterek,"Şam'daki İngiliz büyükelçiliğini bu nedenle 2012'de kapattık, açmayı
da planlamıyoruz." ifadesini kullandı.
Longden, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Esed rejimi Suriye halkına karşı
katliamları nedeniyle meşruiyetini kaybetti. Şam'daki İngiliz büyükelçiliğini bu nedenle
2012'de kapattık, açmayı da planlamıyoruz. Bu kadar." değerlendirmesine yer verdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingiltereden-sam-buyukelciligini-acacagi-iddialarinayalanlama/1359553
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Heathrow'da kalkışlara 'drone' engeli
İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow yakınında bir drone tespit edilmesi üzerine
kalkışlar yaklaşık 1,5 saat süreyle durduruldu.
Yılda yaklaşık 70 milyon yolcuya hizmet veren Heathrow Havalimanı'nın yönetimi, geçen ay
Gatwick Havalimanı'nda yaşanan drone krizinin ardından bu tür olayları önlemeye dönük bir
sistem kuracağını duyurmuştu.
Geçen ay sonunda da İngiltere’nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick’de drone ihbarları
nedeniyle 2 gün boyunca bine yakın uçuş askıya alınmıştı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/heathrowda-kalkislara-drone-engeli/1359534

AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Diplomatik öncelik listesinin ABD protokolü tarafından uygulanma biçiminde yakın zamanda
bir değişiklik olduğunu biliyoruz. Kararın Washington’daki AB Delegasyonuna olası etkileri
hakkında ilgili yetkililerle görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.
Alman Deutshce Welle (DW) yayın kuruluşu, AB'nin statüsünün ABD tarafından geçen yıl
sonunda bilgi verilmeden düşürüldüğünü haberleştirmişti.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-abd-delegasyonunun-statusunun-dusuruldugunudogruladi/1359490

Alman Volkswagen Grubu elektrik tedarikçisi olmaya hazırlanıyor
Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, enerji tedarik edecek ve elektrikli arabalar için
şarj hizmetleri verecek gruba bağlı bir şirket kurduğunu bildirdi.
Volkswagen Grubu tarafından yapılan açıklamada, Elli Group GmbH (İngilizce electric
life/elektrik hayat kavramının kısaltması El-li) isimli yeni şirketin Volkswagen’in,
sürdürülebilir hareketlilik konusunda lider bir tedarikçi olma stratejik hedefinin bir parçası
olduğu belirtildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/alman-volkswagen-grubu-elektrik-tedarikcisi-olmayahazirlaniyor/1359371
Avusturya’da plastik poşet kullanımı yasaklanacak
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana’da bazı bakanlar, iş adamları ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın
toplantısında konuştu.
Kurz, hükümet olarak plastik atıkların azaltılması ve “kullan at anlayışının” önlenmesi için tek
kullanımlık plastik poşetlerin yasaklanması yönünde karar aldıklarını söyledi.
Çevre ve Turizm Bakanı Elisabeht Köstinger ise plastik poşetlerin yasaklanması kararıyla
kullan at toplumu oluşmasına karşı küçük ama önemli bir adım attıklarını ifade etti.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avusturya-da-plastik-poset-kullanimi-yasaklanacak/1359302
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Fransa 'sarı yeleklilere' karşı sertleşiyor
Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
yönetimine isyan ve öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" gösterileri 9'uncu haftasına girerken,
hükümet eylemcilere yönelik daha sert cezalar getirmeye hazırlanıyor.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe’nin izinsiz gösteri yapanlara ve şiddete başvuranlara karşı
yeni bir yasa kabul edeceğine yönelik açıklaması, hükümetin "sarı yeleklilere" karşı tutumunu
sertleştireceğine işaret ediyor.
Macron’un ilk etapta "sarı yeleklilere" verdiği bazı ekonomik tavizlere rağmen gösterilerin
önüne geçememesi ve protestoların 17 Kasım’dan bu yana şiddetlenerek artması, Fransa
hükümetini daha ağır adımlar atmaya zorluyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransa-sari-yeleklilere-karsi-sertlesiyor/1359187

Almanya'da siyasetçilerin bilgilerinin ifşasında bir gözaltı
Federal Kriminal Dairesi'nden (BKA) yapılan yazılı açıklamada, Hessen eyaletinde yakalanan
20 yaşındaki zanlının, siyasetçi, gazeteci ve tanınmış isimlerin kişisel bilgilerini ele geçirerek
Twitter hesaplarından paylaştığı bildirildi.
Soruşturmayı yürüten Başsavcı ve BKA memurları tarafından dün ifadesi alınan zanlının
suçlamaları kabul ettiği ve olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vererek itirafta bulunduğu kaydedildi.
Zanlının tutuklamaya sebep bulunamadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı ancak el konulan
bilgisayar ve veri taşıyıcılarının kapsamlı şekilde incelendiği belirtildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanyada-siyasetcilerin-bilgilerinin-ifsasinda-birgozalti/1359179

Yunan adalarındaki mülteci kamplarına Oxfam'dan kınama
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam yayımladığı raporda Ege adalarındaki mülteci
kamplarında bulunan yüzlerce korunmasız kişiye yapılan muameleyi kınayarak, sağlık hizmeti
ve sıcak suya erişimin olmaması gibi birçok sorun bulunduğunun altını çizdi.
Oxfam'ın raporunda kuruluşun Yunanistan temsilcisi Renata Rendon "Bu tür insanların
ihtiyaçlarını tespit ederek sağlamak hem Yunan hükümetinin hem de Avrupalı ortaklarının en
temel görevidir" dedi.
Avrupa Konseyi de Kasım ayında Yunanistan'daki on binlerce mültecinin yaşam koşullarının
endişe verici durumda olduğunu duyurmuştu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja
Mijatovic tarafından açıklanan raporda haddinden fazla insanın sığdırıldığı kamplarda sıhhi
şartların kötülüğü, polis şiddeti ve kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırılara vurgu yapılmıştı.
https://www.dw.com/tr/yunan-adalar%C4%B1ndaki-m%C3%BClteci-kamplar%C4%B1naoxfamdan-k%C4%B1nama/a-47003543
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"Altın Vize" ile AB’ye 10 yılda 25 milyar Euro
AB ülkeleri son 10 yıl içinde yüksek miktarda para karşılığı 6 bin kişiye vatandaşlık, yaklaşık
100 bin kişiye ise oturum izni verdi. Taşınmaz mülk satışı veya yerel bir şirkete yatırım karşılığı
gerçekleşen Altın Vize (ikamet) / Altın Pasaport (vatandaşlık) sistemine en çok başvuran
ülkeler sırasıyla İspanya, Macaristan, Letonya, Portekiz, Birleşik Krallık, Yunanistan, Kıbrıs
(Rum Kesimi) ve Malta. Yasal zeminli sistem sayesinde İspanya yılda yaklaşık 1 milyar euro
gelir elde ediyor.
Transparency International adlı yolsuzlukla mücadele konusunda referans sivil toplum
kuruluşuna göre İspanya’yı sırasıyla Kıbrıs (914 milyon), Portekiz (670 milyon) ve Birleşik
Krallık (498 milyon), Macaristan (434 milyon), Yunanistan (250 milyon), Malta (205 milyon)
ve Letonya (180 milyon) izliyor. Kıbrıs Rum Kesimi'nin 2013 yılından bu yana "Kıbrıs
Cumhuriyeti" pasaportu pazarlayarak 4 milyar 800 milyon euro gelir kaydettiği belirtiliyor.
https://www.dw.com/tr/alt%C4%B1n-vize-ile-abye-10-y%C4%B1lda-25-milyar-euro/a47001305
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AFRİKA GÜNDEMİ
Sudan'da göstericilere polis müdahale etti
Sudan'ın doğusundaki El-Kadarif eyaletinde yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşe polis müdahale
etti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, muhalif siyasi partilerin çağrısıyla eyaletin idari
merkezi Kadarif kentinde toplanan göstericiler, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in iktidarı
bırakması yönündeki taleplerinin yer aldığı mesajı okumak için hükümet binasına ilerlemeye
çalıştı.
Polis, göstericilerin hükümet binasına doğru harekete geçmesine engel olmak için göz yaşartıcı
gaz bombası attı ve onlarcasını da gözaltına aldı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sudanda-gostericilere-polis-mudahale-etti/1359517

Gabon'da darbecilerin sorgusu başladı
Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy - Bertran Mapangou, basın mensuplarına
yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerden 2'sinin
çıkan çatışmada öldürüldüğünü, 7'sinin de tutuklandığını belirtti.
Mapangou, tutuklanan askerlerinin sorgulamalarının başladığını, darbe girişiminin küçük bir
grubun eylemi mi yoksa dışarıdan destekli bir eylem mi olduğunun yakında anlaşılacağını ifade
etti.
Ülkede internet ve sosyal medya erişimi engeli kaldırılırken, başkent Libreville'de hayat
normale döndü.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/gabonda-darbecilerin-sorgusu-basladi/1359379

Gabon'da 51 yıllık Bongo yönetimine darbe girişimi
Petrol ve maden zengini Gabon'da cumhurbaşkanının yokluğunda düzenlenen darbe girişimi
gözleri bu küçük Afrika ülkesine çevirdi. 51 yıldır Bongo ailesinin yönettiği ülkede, darbe
girişiminin arka planında kimin ya da kimlerin olduğu sorusuna cevap aranıyor.
Suudi Arabistan'da 2 ay önce geçirdiği felç sonrası tedavisine Fas'ın başkenti Rabat'ta devam
edilen Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun, ülkede 2 gün önce düzenlenen darbe girişimine ilişki
henüz açıklama yapmaması dikkati çekiyor.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki küçük bir
grubun kalkıştığı darbe girişiminin absürtlüğü ve Bongo'nun tepkisiz kalması kıtanın en zengin
ülkelerinden Gabon'da yönetimin nasıl şekilleneceğine dair endişeleri artırıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/gabonda-51-yillik-bongo-yonetimine-darbe-girisimi/1359985
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Son bir yılda 11 bin katarakt ameliyatı
İHH, 2007'de "Siz Görürseniz Onlar da Görecek" sloganıyla Afrika'da başlatılan "Katarakt
Ameliyatları Projesi" kapsamında 2017'de, 100 bin hedefine ulaşıldı.
Bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı haline gelen bu projede
ameliyatlar, 500 lira karşılığında yapıldı.
İHH'nın 2007 yılından bu yana 17 ülkede gerçekleştirdiği ameliyat sayısı 114 bin 433'e, saha
taraması ise 726 bin 222'ye ulaştı.
https://www.yenisafak.com/dunya/son-bir-yilda-11-bin-katarakt-ameliyati-3430059

Zimbabve'de 3 bin kamu çalışanı işten çıkarıldı
Yerel basında çıkan haberlere göre, Kamu Hizmetleri Komisyonu Secreteri Jonathan
Wutawunashe, kamuda maaşların ülke bütçesinin büyük bir kısmını kapsadığını ve bu nedenle
bazı önlemler aldıklarını dile getirdi.
Wutawunashe açıklamasında, "Ülkedeki çeşitli bakanlıklardan 3 bin genç işten çıkarıldı ve bu
kişiler kamu hizmetinde çalışmaya yeterli kişiler değildi." ifadelerini kullandı.
İşten çıkarma kararının, Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 2019 planlaması kapsamında
alındığına dikkat çeken Wutawunashe, ekonominin düzeltilmesi amacıyla tedbirlerin devam
edeceğini sözlerine ekledi.
https://www.yenisafak.com/dunya/zimbabvede-3-bin-kamu-calisani-isten-cikarildi-3429389

ICC should drop charges against Sudan's Bashir if … - Mo Ibrahim
The International Criminal Court, ICC, should drop charges of war crimes charges against
embattled Sudanese president Omar Al-Bashir if he agrees to step down amid growing antigovernment protests.
This is a view advanced by Mo Ibrahim, a Sudan-born telecoms billionaire. He was speaking
in an interview with the BBC, suggesting that Bashir agreeing to go could potentially save the
country a civil war.
http://www.africanews.com/2019/01/09/icc-should-drop-charges-against-sudan-s-bashir-ifmo-ibrahim/
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Zambians online mock president Lungu for South Africa medical visit
Zambians online have questioned the nature of a visit to South Africa by president Edgar Lungu,
who is scheduled to meet his counterpart, president Cyril Ramapahosa and also undergo a
routine health check-up.
According to a press statement released by Lungu’s Special Assistant for Press and public
Relations , Amos Chanda, the president will discuss the electoral process in the Democratic
Republic of Congo (DRC), before attend hospital for his routine annual medical review.
http://www.africanews.com/2019/01/09/zambians-online-mock-president-lungu-for-southafrica-medical-visit/
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ASYA GÜNDEM
Çin, Malezya'daki yolsuzluk soruşturmalarına nüfuz etmeyi teklif etmiş
Çin'in Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB)
yolsuzluğu iddialarına yönelik soruşturmaların seyrini değiştirmek için Malezyalı yetkililere teklifte
bulunduğu iddia edildi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Çinli yetkililer, 2016'da Malezyalı hükümet
yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, Çin hükümetinin etkisini kullanarak 1MDB soruşturmasında
yargılanan eski Başbakan Necip'e yakın isimlerin hukuki süreçten kurtulmasını sağlamayı teklif etti.
İddialara göre, Çinli yetkililer, 1MDB yolsuzluğu sanıklarını soruşturmadan kurtarma karşılığında
Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin Malezya ayağını oluşturan 34 milyar dolar değerindeki demir
yolu ve doğal gaz boru hattı projelerini, Çin'in kar edeceği şekilde onaylama şartını koştu.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cin-malezyadaki-yolsuzluk-sorusturmalarina-nufuz-etmeyiteklif-etmis/1359209

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kagoshima bölgesine bağlı Tanegashima
Adası'ndaki Nishinoomote şehrinin 16 kilometre güneydoğusu olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerin
35 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/japonyada-6-3-buyuklugunde-deprem/1359263

Pekin'de ilkokula bıçaklı saldırı: 20 öğrenci yaralandı
China Daily gazetesinin haberine göre Pekin'in Şiçıng bölgesindeki Şüenvu Normal İlkokulu'nda
gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 20 öğrenci yaralandı.
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yetkili kurumlardan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Güvenlik birimlerinin bir şüpheliyi yakaladığı kaydedildi. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pekinde-ilkokulda-bicakli-saldiri-20-ogrenciyaralandi/1358877

Çin metropolünde taksilerin neredeyse tamamı elektrikli
Çin'in güneyindeki Şıncın şehrinde yeni yıl itibarıyla kentte faaliyet gösteren taksilerin tamamına
yakınının elektrikli araçlardan oluştuğu bildirildi.
Şıncın Belediyesi Ulaştırma Komitesi, 2019 itibarıyla kentte faaliyet gösteren 21 bin 689 ticari taksi
içinde elektrikli binek otomobillerin oranının yüzde 99'a ulaştığını duyurdu.
Ülkenin önemli teknoloji ve ticaret merkezlerinden olan 12,5 milyon nüfuslu kent, kuzeydeki 4,3 milyon
nüfuslu Taiyuan kentinin ardından bu hedefe ulaşan ikinci Çin metropolü oldu.
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Sayıları 20 bini aşan elektrikli taksilerin, karbon emisyon miktarını yılda 850 bin ton azaltmasının
beklendiği kaydedildi.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cin-metropolunde-taksilerin-neredeyse-tamamielektrikli/1358582

Kazakistan'daki 'piramit'e turist ilgisi
Kazakistan'ın başkenti Astana'da ünlü mimar Norman Foster tarafından tasarlanan Barış ve Uyum
Sarayı, Kazak Eli Meydanı'nda bulunuyor.
İnşaatı bir Türk firmasınca yapılarak 2006’da hizmete giren saray, dışarıdan bakıldığında bir piramidi
anımsatıyor. Yüksekliği 75 metre olan 8 katlı yapı, 28 bin metrekarelik alana sahip.
Bin 300 kişilik opera, konferans salonları, müze ve sergi alanları bulunan bina, geleneksel olarak
düzenlenen Semavi ve Geleneksel Dinler Liderler Kongresi, Kazakistan Halkı Asamblesi toplantıları
gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kazakistandaki-piramite-turist-ilgisi/1359757

Arakan'daki çatışmalarda 4500'den fazla kişi yerinden oldu
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, AA muhabirinin sorularını yazılı
yanıtladı.
Haq, Arakan ordusu ve Myanmar güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 4 bin 500'den
fazla kişinin yerinden olduğunu belirtti.
"Arakan ordusu"nun, Buthidaung kentinde 4 Ocak'ta polis noktalarına saldırıları üzerine son günlerde
çatışmaların yaşandığını ifade eden Haq, geçen aralık ayında birkaç yüz kişinin Buthidaung ve
Rathedaung'da evlerine geri döndüğü ancak yaşanan çatışmalar nedeniyle tekrar yerlerinden edildiği
bilgisini paylaştı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/arakandaki-catismalarda-4500den-fazla-kisi-yerindenoldu/1359664

Çin ve ABD’nin ticari müzakereleri sona erdi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, basın toplantısında, ABD heyetiyle başkent Pekin’de
yürütülen ticari müzakerelerin sona erdiğini, sonuçların daha sonra açıklanacağını bildirdi.
İki gün olarak ayarlanan ticari müzakerelerin bir gün daha uzatılmasının iki tarafın müzakereler
konusunda samimiyetini gösterdiğini kaydeden Lu, müzakerelerden iyi bir sonuç çıkması durumunda
bunun hem iki ülke hem de dünyanın geri kalanı için iyi bir haber olacağını dile getirdi.
Bakan yardımcıları düzeyinde planlanarak Pekin’de pazartesi başlayan ve bugün sona eren müzakereler
sırasında Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Ticaret Bakanı Cong Şan’ın da müzakerelere eşlik ettiği
görüntülere yansımıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cin-ve-abd-nin-ticari-muzakereleri-sona-erdi/1360031
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Kremlin'den Erdoğan açıklaması
Kremlin "Erdoğan'ın çok yakın zamanda Rusya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Henüz netleşmiş bir tarih
yok" açıklamasında bulundu.
Kremlin, Suriye’de 8 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışma ve iç savaşa çözüm üretmek için
temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakında bir araya
gelebileceğini duyurdu.

https://www.yenisafak.com/dunya/kremlinden-erdogan-aciklamasi-3430073

Hindistan'da bölücü yasa onaylandı
Hindistan Parlamentosu'nun alt meclisi Lok Sabha, Kongre ve Trinamool Kongresi (TMC) de dahil
olmak üzere Muhalefet partilerinin protestolarına rağmen Vatandaşlık Değişiklik yasasını onayladı.
Yasa 31 Aralık 2014'ten önce Hindistan'a giren Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen
Müslümanlar hariç azınlık göçmenlerine Hindistan vatandaşlığı verme kararını kapsıyor.
TMC’den Saugata Roy, tasarıyı anayasadaki temel kiracılara aykırı olan “bölücü” ve “sinsi” olarak
nitelendirdi. Roy, kararın sadece Assam'da değil, tüm kuzeydoğuda ateşe yol açacağını söyledi.

https://www.yenisafak.com/dunya/hindistanda-bolucu-yasa-onaylandi-3430064

Putin top ateşledi
St. Petersburg’ta geleneksel olarak kutlanan halk festivaline katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, şehirde bulunan tarihi kaleyi ziyaret etti. Bu sırada kalede bulunan top ateşleme askerlerini ziyaret
eden Putin, askerlerle ve üstleriyle sohbet etti. Askerler, festival şerefine atılacak olan topların
ateşlenmesi işlemini Putin’in gerçekleştirmesini istedi. Putin askerlerin bu ricasını kırmayıp top başına
geçerek top atışı gerçekleştirdi. Putin’in emirlerini gerçekleştiren askerler, bu kez Putin’e topu
ateşlemesi için emir verdi. Ateşlemenin ardından Putin tarihi kaleden ayrılarak Petersburg’ta düzenlenen
dünyaca ünlü buz sergisine katıldı.

https://www.yenisafak.com/dunya/putin-top-atesledi-3429860
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BALKANLAR GÜNDEMİ
Macaristan'da 'köle yasası'' muhalefeti iş birliğine yöneltiyor
Macaristan'da 12 Aralık'ta kabul edilen ve muhalefet tarafından "köle yasası" olarak
adlandırılan "fazla mesai" yasası dolayısıyla başlayan hükümet karşıtı protestolar muhalefet
partilerini birbirine yakınlaştırıyor.
İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekillerince parlamentoya sunulan ve geçen
yıl 12 Aralık'ta yasalaşan "fazla mesai" kanunu dolayısıyla Aralık ayında başlayan hükümet
karşıtı gösteriler binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.
Muhalefetin itirazlarına rağmen 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni yasaya göre, halihazırda 250
saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/macaristanda-kole-yasasi-muhalefeti-is-birligineyoneltiyor/1359754

Makedonya'da Türkçe gazetecilik ekolü: Birlik gazetesi
Makedonya'da 23 Aralık 1944'te başladığı yayın hayatına 15 yıl önce son vermek zorunda kalan
Birlik gazetesi, faaliyet gösterdiği dönemde ülkede Türkçe gazeteciliğin ekolü olmayı başardı.
Makedonya'daki Türklerin sesi olmak hedefiyle yayın hayatına başlayan Birlik gazetesi,
kapandığı güne kadar ülkedeki Türklerin gelenek ve göreneklerinin, kültürünün muhafazası,
sorunlarının ve başarılarının Türk dünyasına aktarılmasında önemli rol üstlendi.
İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemde bir grup aydın tarafından çıkarılan gazete, ilk
sayısında logosunda bir camiye ve başlığında "Makedonya Müslümanları Halk-Kurtuluş
Cephesi Haftalık Gazetesi" ifadelerine yer vermişti. Kısa bir süre aylık olarak çıkan Birlik,
sonraları 15 günde bir, haftada bir ve haftada üç kez çıktı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/makedonyada-turkce-gazetecilik-ekolu-birlikgazetesi/1358647
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Serbia Jails Albanians for KLA Graffiti in Snow
Human rights activists have criticised as excessive the 55-day sentences handed down to three
ethnic Albanians by the Belgrade Misdemeanours Court for drawing the Kosovo Liberation
Army’s initials in snow on several automobiles in the Serbian capital.
The three Albanians, one from Kosovo and two from Belgrade, reportedly drew the KLA’s
initials on the snow-covered cars during the night between January 6 and 7, Orthodox Christmas
Eve.
The president of the Misdemeanours Court, Milan Marinovic, said on Tuesday that the men
were each sentenced to 30 days for “rude and indecent behaviour”, 20 more for “begging”, and
an additional five for not being able to pay a 5,000 dinar (42 euro) fine for not having identity
documents on them.
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-jails-albanians-for-55-days-over-kla-initials01-09-2019

İnterpol’den Djojiç için kırmızı bülten
Bosna Hersek’in Odzak kentinde 1992 Temmuz’unda işlediği savaş suçu nedeniyle hakkında
yakalama kararı çıkarılan ancak cezalandırılmayan Hırvat Savunma Konseyi Üyesi Jozo Djojiç
için kırmızı bülten çıkardı.
Djojiç 'in avukatı Kenan Ademoviç, müvekkiline konuyla ilgili herhangi bir tebligatın
yapılmadığını belirtti.
https://www.dunyabulteni.net/balkanlar/interpolden-djojic-icin-kirmizi-bulten-h436004.html

Gazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşında
Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan ve başkent Saraybosna'daki önemli Osmanlı
miraslarından kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 482. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Tarihi Başçarşı'da bulunan ve yaklaşık beş asırdır aralıksız eğitim vermeye devam eden
medresede düzenlenen kutlama programına, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri)
Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra medresenin öğretmenleri, öğrencileri, eski mezunları ve
diğer konuklar katıldı.
Kavazovic, programda yaptığı konuşmada, okulların öğrencilerine sadece ders değil, hayatın
değerlerini de öğretmesi, dünya genelinde ve özellikle Avrupa'da yükselen aşırı radikal
ideolojiler sorununa inanç ve cesaretle cevap verilmesi gerektiğini ifade etti.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/gazi-husrev-bey-medresesi-482-yasinda/1359382
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ORTADOĞU GÜNDEMİ
İnsan Hakları İzleme Örgütü: IKBY'de tutuklu çocuklara işkence yapılıyor
İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi'indeki (IKBY) güvenlik güçleri DEAŞ ile bağlantılı olduklarını itiraf ettirmek için
tutuklu çocuklara işkence yapıyor. Güvenlik güçleri 2017-2018 yıllarında şiddet, kötü muamele
ve elektrik verme gibi yöntemlerle çocuklara işkence etti. Terörle bağlantısını kabul
etmeyenlere zorla itiraf yazısı imzalattırıldı." denildi.
Açıklamada, HRW yetkililerinin DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan yaşları
14 ile 17 arasında değişen 23 çocukla görüştüğü belirtilerek, bu çocukların kaldığı Erbil'deki
Islah Merkezi'nin işkence yerlerinden biri olduğu ifade edildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/insan-haklari-izleme-orgutu-ikbyde-tutuklu-cocuklaraiskence-yapiliyor/1360125

Kaşıkçı cinayetinin 100'üncü gününde adalet arayışı sürüyor
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi bir cinayete
kurban gitmesinin üzerinden 100 gün geçerken uzmanlar, cinayetle ilgili soru işaretlerin
cevaplanması, emri verenlerin ve faillerin ortaya çıkarılması ve adalet arayışının sürmesi için
davanın uluslararası boyuta taşınması gerektiği üzerinde duruyorlar.
Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal
Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul
Başkonsolosluğundan bir daha çıkmaması ve sonrasında öldürüldüğünün anlaşılmasının
ardından yaşanan süreçte tüm dünyanın yanıtlanmasını beklediği pek çok soru bulunuyor.
https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/-kasikci-cinayetinin-100uncu-gununde-adalet-arayisisuruyor/1360104

İsrailli eski bakana İran'a casusluktan 11 yıl hapis cezası
İsrail'in Kanal i24 televizyonunun haberine göre, eski Enerji Bakanı Gonen Segev, bugün işgal
altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Merkezi Mahkeme'de duruşmaya çıkarıldı.
Segev'in suçunu kabul ettiği belirtilen haberde, "Suçun itirafını içeren bir anlaşmayı
imzaladıktan sonra İran'a casusluk yapmakla suçlanan eski bakan Segev'e 11 yıl hapis cezası
verildi." ifadeleri kullanıldı.
Eski bakan Segev'in, İsrail'in enerji üretim teknolojisi, güvenlik alanları, binaları ve İsrail'in
siyasi ve güvenlik birimleri yetkilileri hakkında İran'a istihbarat sağlamakla suçlandığı
kaydedildi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilli-eski-bakana-irana-casusluktan-11-yil-hapiscezasi/1360027
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Ahmedinejad protesto için hükümetten izin istedi
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da halkın da katılacağı bir
gösteriyle "yetkililerin politikalarını ve ülkenin yönetilme biçimini protesto etmek" için ülke
yönetiminden izin talebinde bulundu.
Ahmedinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Abdurrıza
Rahmani Fazlı'ya bir mektup göndererek, Anayasa'nın 27'nci maddesine dayanarak 20 Ocak'ta
Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda halkın katılımıyla bir gösteri düzenleme talebinde
bulunduklarını aktardı.
Yetkililerin politikalarını ve ülkenin yönetilme biçimini protesto etmek istediklerini kaydeden
Ahmedinejad, yasal bir hak olan protestoya izin verilmemesi durumunda bunun açık bir suç
olacağı uyarısında bulunarak, bu durumda bakanın meşruiyetinin geçersiz olacağını öne sürdü.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ahmedinejad-protesto-icin-hukumetten-izin-istedi/1360004

Suriye krizi üç BM temsilcisi eskitti
Suriye iç savaşına siyasi çözüm için görevlendirilen üç özel temsilci, Beşşar Esed rejiminin
görüşmeleri çıkmaza sokması sonucunda istifa etti. Yeni temcilci Geir O. Pedersen'in 8 yıldır
süren krizin çözümüne katkı sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.
Norveçli diplomat Geir O. Pedersen, önceki gün BM Suriye Özel Temsilcisi olarak görevine
başladı.
Pedersen böylece Kofi Annan, Lahdar İbrahimi, De Mistura'nın ardından 8 yıldır süren iç
savaşta BM'nin 4. temsilcisi oldu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-krizi-uc-bm-temsilcisi-eskitti/1359998

İran AB'nin yaptırım kararını kınadı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada AB'yi İran ile ilgili
"asılsız ithamlarda" bulunmakla suçlayarak "şaşırtıcı ve mantık dışı" olarak nitelendirdirdiği
yaptırım kararını kınadı.
Avrupa ülkelerinin İran istihbarat servisi ve iki vatandaşına yaptırım uygulama kararı ile,
"terörizmle mücadeledeki samimiyetsizliklerini ortaya koyduğunu" savunan Kasımi, AB'nin,
Halkın Mücahitleri Örgütü ve El Ahvaziye Örgütü gibi oluşumları terör listesine alması
gerekirken özgür bırakıp koruması altına aldığını ileri sürdü.
İran'ın terörizmle mücadelenin en ön safında yer aldığını ifade eden Kasımi, "Avrupa,
güvenliğini borçlu olduğu ülkeye yönelik ithamlarda bulunuyor. İran bu kararlara karşı,
mütekabiliyet esasına göre gerekli adımları atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-abnin-yaptirim-kararini-kinadi/1359991

Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi
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Lübnan'da çoğunun çadırlarda yaşadığı Suriyeli mülteciler, kış mevsiminin gelmesiyle
başlayan ve son günlerde kampların olduğu bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle
ölüm vakalarının yaşanabileceğinden endişe ediyor.
Lübnan genelinde bir haftayı aşkın süredir devam eden yağışların ardından son günlerde ve
özellikle de Suriyeli mültecilerin çadırlarında hayat mücadelesi verdiği dağlık bölgelerde yoğun
kar yağışı etkisini gösteriyor.
Ülkenin doğusunda yer alan Arsal beldesindeki mülteci kamplarında yaşayanlardan Hasan
Hadidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının 3 günden beri çok etkili
olduğu ve an itibariyle mültecilerin kamplarının olduğu bölgede kar kalınlığının 10-40
santimetre arasında değiştiğini belirtti.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnanda-yasayan-suriyeli-multecilerin-kis-cilesi/1359735

'Suudilerin Minhaj'ın Netflix şovunu engellemesi Riyad'ın değişmediğini gösteriyor'
Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin
Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştirildiği
Netflix programının Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasının, Riyad'da Kaşıkçı
cinayetinden bu yana bir değişiklik olmadığını gösterdiğini yazdı.
Washington Post'ta, Yayın Kurulu imzasıyla, "Suudilerin Hasan Minhaj'ın Netflix'teki şovunu
engellemesi Riyad'da hiçbir şeyin değişmediğini kanıtlıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudilerin-minhajin-netflix-sovunu-engellemesi-riyadindegismedigini-gosteriyor-/1359641

İsrail güçlerinin Han Yunus'a sızmasıyla ilişkili 45 Filistinliye 'casusluktan' gözaltı
İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili soruşturma
kapsamında, İsrail'e "casusluk" yapan 45 Filistinli gözaltına alındı.
Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı internet sitesinde, casusluk yapan kişilerin itirafları ve İsrail
ile nasıl irtibat kurduklarını ortaya koyan bir video yayımlandı.
Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Hamas'a bağlı ElAksa televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, kasım ayında Han Yunus
kentinin doğusundaki güvenlik olayının ardından 45 Filistinli casusu gözaltına aldı. Söz konusu
kişilerin soruşturması devam ediyor." dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-guclerinin-han-yunusa-sizmasiyla-iliskili-45-filistinliyecasusluktan-gozalti/1359603

Mescid-i Aksa'nın basın sözcüsü serbest bırakıldı
İsrail mahkemesi dün gözaltına alınan Ürdün Vakıflar Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığı'na
bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'i kefaletle serbest bıraktı.
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Batı Kudüs'te bulunan İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Mescid-i
Aksa'dan da sorumlu olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Dibs'in mali kefaletle
salıverilmesine karar verildi.
Mahkeme ayrıca, Dibs'i şikayet ettiği öğrenilen ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında durduğu
belirtilen bir İsrail polisine de 90 gün süreyle Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezası verdi.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mescid-i-aksanin-basin-sozcusu-serbest-birakildi/1359389

Times: ABD'yi hor gören Erdoğan, Kürtlere saldırmaya hazır
İngiliz Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John
Bolton'ın Ankara'daki temaslarını değerlendirdi. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın Bolton'la görüşmemesini ve Suriye'deki Amerikan üslerinin Türkiye'ye
devredilmesini istemesini, "ABD'nin sıradışı bir şekilde hor görülmesi" olarak yorumladı.
Times'taki haber, gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyor. Haberin
başlığı, "Erdoğan, ABD'yi hor görmesinin ardından Kürtlere saldırmaya hazır".
Haberde John Bolton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini
çekme planını tartışmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin planlandığı
belirtiliyor. Bolton'ın Ankara'ya gitmeden önce Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamanın ise
Türkiye'yi öfkelendirdiği vurgulanıyor.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46805935

Israel ex-minister pleads guilty to spying for Iran
A former minister in Israel has admitted to spying for arch foe Iran as part of a plea deal in
exchange for an 11-year prison sentence, the Israeli justice ministry has said.
The ministry on Wednesday said Gonen Segev reached a plea bargain after confessing to severe
espionage and passing information to an enemy country.
The Jerusalem District Court set a sentencing hearing for February 11.
Segev, energy minister from 1995 to 1996, was indicted in June. The Shin Bet internal security
service said at the time that he was recruited by Iranian intelligence while living in Nigeria.
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/israel-minister-pleads-guilty-spying-iran190109092421176.html

ORTADOĞU YORUM/ANALİZ
Analysis: Bolton's Syria snafu reveals oil's biggest risk
Al Jazeera - Liam Denning
It is difficult to tell who is more peeved at National Security Adviser John Bolton right now:
his boss President Donald Trump or Turkey's President Recep Tayyip Erdogan.
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In seeking to reassure Israel this weekend about the withdrawal of US troops from Syria, Bolton
added some nuances that first prompted Trump to tweet nothing had changed and then drew
outrage from Erdogan, who skipped the reassuring meeting Bolton was supposed to have with
him.
Secretary of State Mike Pompeo must surely be relishing the prospect of his own damagelimitation tour of the Middle East, which just got under way.
Meanwhile, in the somewhat gentler environs of Texas, the Federal Reserve Bank of Dallas just
published the latest edition of its quarterly energy survey and quoted one anonymous oil
executive saying this:
https://www.aljazeera.com/indepth/features/analysis-bolton-syria-snafu-reveals-oil-biggestrisk-190109054012984.html

Suriye’de rejimi çözüme entegre çabaları ve Riyad’ın tutumu
AA - İhsan El-Fakih
Arap camiası, Arap ülkeleriyle Suriye hükümeti arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak için
çeşitli bahanelerle atılan beklenmeyen bir takım adımlara tanık oldu. Öncelikle, Suriyeli
yetkililerin ziyaretleri, bazı ülkelerin Şam’daki büyükelçiliklerini yeniden açması ve Sudan
Devlet Başkanı Ömer el-Beşir gibi bazı Arap yetkililerin Şam’ı ziyaret etmesi örneklerinde
tanık olunduğu üzere, Arap ülkelerinin resmi tutumunun, zorunlu olarak ilişkilerin yeniden
kurulmasını hedefleyen siyasi bir hareketliliği yansıtmadığına işaret etmek gerekiyor.
Esed’in Suriye’de 2011’de başlayan barışçıl gösterilere karşı orantısız güç kullanması ve
yüzlerce göstericinin hayatını kaybetmesi, Arap dünyasının ve uluslararası kamuoyunun
tepkisine, Suriye rejimine karşı tavır alınmasına neden olmuştu. Suudi Arabistan göstericilere
askeri güç kullanan ve gösterilere müdahale eden Suriye rejimine yönelik cezai önlemler aldı.
Olayların ilk günlerinden itibaren Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, Suriye
rejimine karşıt bir tutum izledi; rejimi düşürmesi için açıkça Suriye muhalefetini
silahlandırmaya ve onlara destek vermeye çağırdı.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/suriye-de-rejimi-cozume-entegre-cabalari-ve-riyad-intutumu/1359957
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