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HABER BÜLTENİ
28 OCAK -3 ŞUBAT

ABD-AVRUPA
Alman siyasetçiler Kiesewetter ve Mützenich'in Rusya'ya 9M729 füzelerini Ural Dağları'nın
ötesine taşımayı, ABD'ye ise Romanya'ya konuşlandırdığı füze savunma sistemlerini Rusya tarafından
teftiş edilmesini sağlama önerisi sunduğu belirtildi.
http://haberrus.com/headline/2012/09/26/rus-deniz-subayi-3-dunya-savasini-engellemis.html

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella ordusunun yüksek
rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını
desteklemeleri çağrısı yaptı.
http://www.milliyet.com.tr/bolton-dan-venezuela-ordusuna-cagri-dunya-2821726/

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yürürlükten kalkmasının Rusya ve ABD
arasındaki tansiyonu daha da yükselteceğini belirten Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz,
bunun tüm dünyaya tehdit oluşturacağını ve tansiyonu düşürmek için her iki ülkenin diplomatik
çabalarının gerektirdiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201902021037444661-yilmaz-inf-sonlandirilmasi-dunyayatehdit-olusturacak/

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve
Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan yardımların durdurulduğunu açıkladı.
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/abd-filistinlilere-yapilan-yardimlari-durdurdu-3361894/
Amerikan MSNBC televizyonu sunucusu Rachel Maddow, izleyicilere Rusya’nın şiddetli
soğukların olduğu bir dönemde ABD’de enerji krizi çıkarması durumunda neler olabileceğini hayal
etmeyi teklif etti.
https://www.alemihaber.com/dunya/10118545/msnbc-sunucusu-rusya-sizi-ve-ailenizi-dondurarakoldurecek

Ukrayna'nın ‘yeni kilisesinin' dini lideri Metropolit Yepifaniy, bugün başkent Kiev'deki
Ayasofya Katedrali'nde düzenlenen törenle göreve başladı.
https://www.haberler.com/fener-rum-patrikhanesi-ukrayna-da-milli-kilise-11543388-haberi/

Ukrayna 'evlet 'aşkanı adayı ve eski milletvekili İnna Bogoslovskaya, Rusya'yla grafit
bombaları yardımıyla ilişki kurma önerisinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201902031037451052-ukrayna-devlet-baskani-adayi-innabogoslovskaya-rusya-grafit-bomba-yardim/

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un selefi Sosyalist Partili François Hollande, Belçika
basınına verdiği röportajda Sarı Yelekler krizinde benim de sorumluluğum var” açıklamasını yaptı.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1228734/Eski_Cumhurbaskani_Hollande___Sari_Yelekl
iler_krizinde_benim_de_sorumlulugum_var_.html

Venezüella lideri Nicolas Maduro’ya destek veren göstericiler, İngiliz basınının bu ülkeyle ilgili
yanlı haberlerini BBC önünde protesto etti.
http://www.ngazete.com/ingiliz-basininin-venezuella-haberleri-bbc-onunde-protesto-edildi3825h.htm

NATO'dan yapılan açıklamada, Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün imzalanmasının
6 Şubat Çarşamba günü yapılmasının planlandığı belirtildi.
https://www.yenisafak.com/dunya/makedonya-natoya-katilacak-3444540

Fransa'da Sarı Yelekler'in Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, mayıs ayında düzenlenecek
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlandıklarını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201902021037439760-sari-yelekler-avrupa-parlamentosusecimlerine-hazirlaniyoruz/

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, "ABD ordularının ve Amerikan nükleer başlıklı
füzelerinin Avrupa'ya konuşlandırılması Avrupa'nın çıkarınadır" dedi.
https://www.sabah.com.tr/dunya/2019/02/01/abd-nukleer-baslikli-fuzelerini-avrupaya-konuslan
dirmali

Rus savunma sanayi şirketi Rostec’e bağlı Ruselectronics şirketi, Rus Donanması’na düşmanı
kör eden görsel-optik engelleme istasyonları 5P-42 Filin'i tedarik etmeye başladı.
https://www.durushaber.com.tr/dunya/rus-donanmasi-dusmani-kor-eden-sistemler-tedarik-ettih29589.html

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin, Rusya’yı yönelik suçlamalar yöneltmeden 2 yıl önce Orta
Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkma kararı aldığını ve yasaklı füzelerin üretimine
hazırlıkları başlattığını belirtti.
https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2194072-putin-abd-nin-inf-kararina-iliskin-yanitimizsimetrik-olacak-dedi

Suriye’deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya'ya Milli Savunma Bakanlığı
heyeti çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Görüşmelerde İdlib’de sürdürülen işbirliğinin
önemine ve devamına vurgu yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201902021037445697-milli-savunma-bakanligi-rusya-heyetturkiye-dondu/

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya
aldıklarını duyurdu. Putin ayrıca, ilgili bakanlıklara ABD ile silahsızlanma konuşmalarına
başlamamalarını söyledi.
https://www.birgun.net/haber-detay/nukleer-restlesmesi.html

Eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Andrey Kokoşin, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon)
yakın gelecekte uzaya 'düşük güçlü gösteri lazeri' konuşlandırmayı planladığını söyledi.
https://www.haberlerdenevar.com/Benzer-Haberler/G%C3%BC%C3%A7l%C3%BC%20kad%C4%
%20ilham%20ald%C4%B1m

ASYA & PASİFİK
Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden Sputnik'e verilen bilgiye göre, Hindistan,
Rusya’ya, Su-30MKI savaş uçaklarının montajı için ek araç kitleri alımı talebinde bulundu.
http://www.airturkhaber.com/haberler/hindistanin-rusyadan-ek-talebi/

Pakistan Yüksek Mahkemesinin, Asya Bibi’nin ülkeden ayrılmasına izin vermesi üzerine
yüzlerce vatandaş protesto gösterisi düzenledi.
https://tr.sputniknews.com/asya/201902021037440758-pakistan-yargisi-asya-bibi-karari-protestoneden-oldu/

Çin Dışişleri Bakanlığı, turizm amaçlı Türkiye'ye gelmeyi planlayan vatandaşlarına, 'güneydoğu
bölgesine gitmemeleri' yönünde uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Çin vatandaşları arasındaki
farkındalığı artırın ve güvenlik önlemlerini güçlendirin" ifadelerine yer verildi.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/o-uyarilara-abdden-sonra-simdi-de-cin-basladi-turkiyeninguneydogusuna-gitmeyin-600903.html

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell tarafından hazırlanan Suriye ve
Afganistan'dan çekilme karşıtı tasarıya 68'e 23 oyla onay verdi.
https://www.evrensel.net/haber/372606/abdde-ortadogudan-cekilme-catlagi

Çin ile ABD arasındaki 'ticaret savaşı' nedeniyle ilan edilen 90 günlük 'ateşkes' sona
yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump, yeni ticaret anlaşması için Çin'e daha fazla zaman
verebileceğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/abd/201902011037418941-trump-pekin-buyuk-bir-ticaret-anlasmasiyapmaya-hazirim/

ABD yönetimi Afganistan'da Taliban'la barış görüşmelerine devam ederken, Afganistan'ın
İnşası Özel Başmüfettişliğinin (SIGAR) Amerikan Kongresi'ne sunduğu Afganistan raporunda, ABD
hava saldırılarının artmasına rağmen, sahadaki durumun değişmediği ortaya çıktı.
https://www.haberler.com/abd-nin-afganistan-raporu-ulkedeki-cikmazi-ortaya-11697520-haberi/

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuril Adalarını kendi toprakları olarak gördüklerini ancak halihazırda Rusya ile müzakere konusu olan Kunaşir, İturup, Şikotan ve Habomai’nin Kurillerin bir parçası
olmadığı iddiasında bulundu.
https://tr.euronews.com/2019/01/22/japonya-ile-rusya-baris-anlasmasi-imzalamaya-calisiyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan
yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek
ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.
https://www.cnnturk.com/dunya/disisleri-bakanligi-sozcusu-aksoydan-japonya-tepkisi

Taliban sözcüsü, Afganistan'ın geleceğinde ülkeyi tek başına yönetmek gibi bir çabaları
olmadığını, Afgan kurumlarıyla birlikte var olmanın yollarının arandığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/asya/201901301037392733-taliban-afganistan-iktidari-tekelimizdetutma-arayisinda-degiliz/

Ermenistan'ın, Rusya ile çok amaçlı Su-30SM savaş uçaklarını satın almak için anlaştığı
belirtildi. İki taraf arasında konuyla ilgili imzalar atıldı.
http://www.airnewstimes.com/rusya-ile-ermenistan-su-30sm-icin-anlasti-46470-haberi.html

ABD basınında 'Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer santral inşa etmeyi teklif ettiği' yönünde yer
alan haberlere Rusya'dan cevap geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, iki ülke arasındaki
tüm etkileşimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) taleplerine uygun olduğunu söyledi.
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/alkis-ve-suphe-abd-ve-kuzey-kore-liderleri-bulustu-40866017

Çin'de yayınlanan Global Times gazetesi, ABD'nin 1600 km üzerinde menzile sahip olan ve
dolayısıyla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal eden bir topçu silahı geliştirdiğini
yazdı.
https://www.aksam.com.tr/dunya/cin-basini-abd-infyi-ihlal-eden-bir-silah-gelistiriyor/haber-817954

ABD ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinde "Afganların topraklarında terörist
barındırmayacağı garantisine karşılık ABD'nin de ülkeden tamamen çekilmesi" ilkesi çerçevesinde bir
taslak üzerinde mutabık kalındığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/abd/201901291037346153-abd-taliban-baris-taslagi-cercevesi-cekilme/

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, ABD ile Taliban arasında devam eden
görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve bu görüşmeleri desteklediklerini bildirdi.
https://www.haberturk.com/nato-dan-abd-ile-taliban-arasindaki-gorusmelere-dair-aciklama-memnu
niyet-verici-2305003

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya’nın yaptırımları desteklemesinin barış anlaşması
imzalanmasını engellediğini, artık 2. Dünya Savaşı’na son verip anlaşmaya varılması gerektiğini
söyledi.
https://www.stratejikortak.com/2019/02/ocak2019-haber-arsivi.html

ORTADOĞU
Irak ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD askeri üssüne atılmak istenen füzeleri ele
geçirdiği bildirildi.
http://www.gunes.com/dunya/irak-ordusu-abd-ussune-saldirida-kullanilacak-fuzeleri-ele-gecirdi951323

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırında 65 kilometre uzunluğunda metal duvar
inşa etmeye başlandığını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201902031037454103-israil-gazze-sinirina-metal-duvar-insaedecek/

Venezüella'nın Irak Büyükelçisi Ramirez'in muhalefet lideri Juan Guaido'yu devlet başkanı
olarak tanıdığı öğrenildi.
http://www.yeniasya.com.tr/dunya/venezuela-nin-irak-buyukelcisinden-guaido-ya-destek_485244

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nerede ne yaptığını bildiklerini ve Tahran'ın
saldırgan planlarına tüm imkanlarla karşı koyacaklarını söyledi.
https://www.ulusal.com.tr/dunya/netanyahu-yine-iran-i-hedef-aldi-h222404.html

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye ordusuna ait bir top
sistemine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Pentagon, saldırı haberlerini yalanladı.
https://www.haberturk.com/haberleri/koalisyon-gucleri

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal
Özgürleştirme Cephesi, Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kırsalında tespit edilen IŞİD hücresine
yönelik operasyon gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201902031037452581-osodan-isid-hucresine-operasyon/

Mısır'da mahkeme, bir Hristiyan ile oğlunu aralık ayında El-Minye ilindeki bir kilise önünde
öldürmekle suçlanan bir polisin idam dosyasını, görüşü alınmak üzere müftüye gönderdi.
https://www.haberler.com/misir-da-2-hristiyan-i-olduren-polisin-idam-11703700-haberi/

Irak'ın Kerbela kentinde roman yazarı olarak bilinen Ala Meşdub, uğradığı silahlı saldırıda
hayatını kaybetti.
https://www.karar.com/dunya-haberleri/humeyniyi-elestiren-irakli-romanci-ala-mesduba-suikast1108507

İran’da Huveyze isimli yerli üretim havadan karaya uzun menzilli seyir füzesi tanıtıldı.
https://www.yenisafak.com/dunya/irandan-yeni-uzun-menzilli-seyir-fuzesini-tanitti-3444667

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB'nin Instex sistemiyle gecikmeli de olsa ABD öfkesine
karşı bağımsız hareket edebileceğini gösterdiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201902021037446273-iran-ruhani-abd-yaptirimlar-ab-meka
nizma-instex/

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun ve
İdlib'e yönelik olası askeri operasyonun 14 Şubat'ta yapılacağı açıklanan Rusya-Türkiye-İran zirvesinde
masaya yatırılabileceğini söyledi.
https://aawsat.com/node/1573006

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki
yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili iddianamenin sunumunun, nisan ayında yapılması planlanan
seçimlerden sonraya ertelenmesiyle ilgili talebi reddettiği bildirildi.
https://www.haberler.com/israil-bassavcisi-ndan-netanyahu-nun-yolsuzluk-11698012-haberi/

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell tarafından hazırlanan Suriye ve
Afganistan'dan çekilme karşıtı tasarıya 68'e 23 oyla onay verdi.
https://tr.sputniknews.com/abd/201902011037419467-abd-senatosu-suriye-afganistan-cekilmekarsiti-tasariyi-onayladi/

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Papa Francis'ten BAE ve abluka uygulayan diğer
ülkelere 'ihlalleri durdurma' ve siyasi krize 'sivilleri dahil etmeme' konusunda baskı yapmasını istedi.
https://www.sondakika.com/sitemaps/sitemap_google_news_48.aspx?page=4

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye’nin kuzeydoğusundaki sığınmacı kampında, yeni doğanlar
da dahil olmak üzere çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
https://www.evrensel.net/haber/372543/who-suriyedeki-kampta-29-cocuk-soguktan-hayatinikaybetti

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.
https://www.takvim.com.tr/televizyon/2019/01/31/son-dakika-lubnan-cumhurbaskanligi-duyurduhukumet-kuruldu

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa 'Instex' adlı bir
ödeme mekanizması kurduğu duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201901311037409949-avrupa-abd-yaptirimlarini-bypass-edecekodeme-mekanizmasi-instex/

Suriye'de elinde tek kasaba kalan ve sıkışmış durumda bulunan IŞİD'in, İdlib tarafına kaçmak
istediği öğrenildi. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Demhat Serekaniye ise, IŞİD
militanlarının İdlib ve Türkiye tarafına kaçmak istediğini belirterek, IŞİD'in İdlib tarafına geçmesi
talebini reddettiklerini söyledi.
https://www.durushaber.com.tr/dunya/suriye-irak-sinirinda-sikisan-isid-idlib-e-kacmak-istiyorh29489.html

DOĞU AKDENİZ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5 Şubat’ta İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yunanistan-basbakani-cipras-turkiyeye-gelecek-41101376

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıs'ta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi
Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin muhalefetine rağmen,
Kıbrıs'ın doğal gaz arama çalışmalarını desteklediğini belirtti.
https://www.denizhaber.com.tr/fransadan-kibrisin-dogalgaz-arama-calismalarina-destek-geldihaber-86547.htm

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu
Akdeniz'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede
sondajlarımıza başlayacağız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/dogu_akdeniz/201901251037302860-tum-guvenlik-tedbirlemizi-aldikdogu-akdenizde-sondajlara-baslayacagiz/

GÜNEY AMERİKA

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'da Amerikan ordu birliklerini kullanma seçeneğinin
masada olduğunu belirtti.
https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2192926-trump-tan-amerikan-vatandaslarinivenezuela-uyarisi

Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ülkede yaşanan siyasi krizle ilgili uyarı
geldi. Maduro, fabrikalarda, üniversitelerde Venezuelalıların savaşa hazırlandığını söyledi.
http://www.yeniasya.com.tr/dunya/maduro-dan-ic-savas-uyarisi_485248

Bolivya'nın Caranavi kentinde meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını
kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/201902031037448905-bolivya-toprak-kaymasi-olulervar/

Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta
kutlanan 'Gençlik Günü'nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı.
https://www.haberturk.com/dunya/haber/701302-2011de-dunya-ve-turk-dis-politikasi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella ordusunun yüksek
rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını
desteklemeleri çağrısı yaptı.
http://www.milliyet.com.tr/bolton-dan-venezuela-ordusuna-cagri-dunya-2821726/

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas
Maduro’nun kasırganın facia ortamı yarattığı Küba’ya insani yardım gönderme kararını eleştirdi.
Bolton, Maduro’nun bu tür yardımlarla ‘destek satın aldığını’ iddia etti.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47041551

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Latin Amerika ülkesi Venezüella'da iktidar ve
muhalefet taraftarları tekrar sokaklara indi.
https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/201902021037445874-venezuella-bolivarci-devrimin20ci-yildonumu-guaido-maduro-destekcileri-sokaga-dokuldu/

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Noor Capital adlı şirket, geçtiğimiz hafta Venezuela
Merkez Bankası'ndan üç ton altın aldığını, ancak bu ülkedeki siyasi kriz çözülünceye kadar bir sonraki
alımları durdurduğunu açıkladı.
https://www.timeturk.com/bae-li-sirket-venezuela-dan-3-ton-altin-aldi/haber-1034433

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Guanajuato eyaletindeki bir
rafinerinin yakınında dün bulunan patlayıcılar ve tehdit mesajına ilişkin, "Hiçbir provokasyona
gelmeyeceğiz. Herhangi bir tehdit eylemini dikkate almayacağız" dedi.
https://www.haberler.com/meksika-da-akaryakit-hirsizligiyla-mucadele-11700958-haberi/

Küba’nın Pinar del Rio bölgesinde çok büyük bir gürültü duyuldu. Görgü tanıkları, gökyüzünde
bir duman bulutu gördüklerini kaydetti. Uzmanlar, patlamanın düşen meteordan kaynaklandığını
belirtti.
https://www.yenisafak.com/dunya/kubaya-meteor-dustu-3444682

Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı.
Brezilya yargısı Flavio Bolsonaro'nun yaptığı şüpheli nakit ödemeleri araştıracak.
https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/201902011037435346-bolsonaro-oglu-senatorlukyemin-ettigi-gun-yolsuzluk-sorusturmasi/

AFRİKA
IOM, Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu en az 130 sığınmacının kaybolduğu, 5
kişinin de cesedine ulaşıldığını duyurdu.
https://www.takvim.com.tr/dunya/2019/01/29/afrikada-duzensiz-gocmen-trajedisi-5-olu-130-kayip

Fas'ta bir bebeğin, dünya başkentlerinin hepsini ezbere sayabildiği görüldü. Bebek, kendisine
İsrail'in başkenti sorulması üzerine ise "Öyle bir ülke yok" cevabını verdi.
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/fas-ta-18-aylik-bebek-devletlerin-baskentlerini-ezberesaydi_485039

Bir günlük çalışma ziyareti için Mısır’a giden Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, 'Arap Baharı'
olarak isimlendirilen ayaklanmaları ülkesinde tekrar canlandırmak isteyenler olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/afrika/201901281037320986-sudan-lideri-besir-arap-bahari-sudancanlandirmak-isteyenler-var/

ABD'deki Sundance Film Festivali'nde gösterilen bir belgeselde, Güney Afrika'daki ırkçı
'apartheid' rejimine bağlı milislerden biri, AIDS'e neden olan HIV virüsünü siyahlar arasında kasten
yaydıklarını ileri sürdü. Film ekibi, bu iddiayı doğrulayan bazı delillere ulaştı.
http://www.bursadabugun.com/haber/apartheid-rejimiyle-baglantili-milisler-sahte-asi-kampan
yasiyla-aids-yaydi-1069140.html

