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ישראל
 מספר רקטות נורו מרמה"ג הסורית אל עבר צפון רמה"ג הישראלית .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
צה"ל השיב באש אל עבר מקורות הירי והרג לפחות שניים מהיורים .מספר שעות לאחר מכן ,תקף
חיל האוויר מספר מטרות סוריות במרחב רמה"ג הסורית במטרה להעביר מסר לשלטון הסורי כי לא
יתקבלו תקיפות משטחו.
 שני חיילי צה"ל נהרגו ושבעה נוספים נפצעו ממארב טילי קורנט של החיזבאללה באזור כפר ע'ג'ר
שבגזרת הר דב .במקביל ,נורו מספר פצצות מרגמה אל עבר מוצבי צה"ל בחרמון ובהר דב .בתגובה
הפגיזו תותחי צה"ל את מקורות הירי .חייל ספרדי מכוח יוניפי"ל נהרג ,ככל הנראה מירי התגובה של
צה"ל.
 ארגון החמא"ס ממשיך באימוניו .נמשך הירי הניסיוני לכיוון הים במקביל לאימונים באש חיה.
 אונר"א הקפיאה את פרויקט שיקום הבתים ברצועת עזה עקב אי הזרמת הכספים על-ידי המדינות
התורמות .בעקבות כך ,פרצו עשרות מפגינים למשרדי הסוכנות ברצועה.
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סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 התכתשות בין צבא סוריה החופשי וכוחות דאע"ש בקרבת העיר ערסאל הלבנונית.
 נציגי אסד והמורדים המתונים נפגשו ברוסיה לשיחות סביב סיום מלחמת האזרחים.
 דאע"ש הוציאו להורג את אחד החטופים היפנים לאחר שממשלת יפן סירבה לשלם את דמי הכופר.
 כוחות הכורדים שחררו את העיר קובאני.
 בפיגוע רכב תופת בשכונה עלווית בעיר חומס נהרגו שישה.
 למעלה מארבעים הרוגים בתקיפות חיל האוויר הסורי על מטרות מורדים בסביבת דמשק.

לבנון
 שמונה חיילי צבא לבנון נהרגו עת תקפו חמושים מוצב תצפית בקרבת ראס בעלבּכ על גבול סוריה.
מחקירת האירוע עולה כי כוונת התוקפים ,לוחמי דאע"ש ,הייתה לבסס את אחיזתם בשטח כמאמץ
להקמת אמירות אסלאמית במקום .צל"ב ממשיך לירות במשך מספר ימים אש ארטילרית על האזור
במטרה למנוע התארגנות נוספת של הג'יהאדיסטים.
 כוחות הביטחון מחפשים אחר מספר מכוניות תופת שחדרו למדינה.
 התקשורת המקומית מדווחת כי הממשל האמריקאי עוקף את איסור מכירת הנשק ללבנון (האיסור
נובע מחשש לזליגת האמל"ח לידי ארגוני הטרור) על-ידי העברתו תחילה לירדן ולאיחוד האמירויות
ומשם ללבנון .מעבר לנק"ל ולכלי רכב ממוגנים ,ככל הנראה מדובר גם בכוונה להעביר מטוסי קרב.

מצרים
 חיל הים המצרי תקף סירת דיג פלסטינית שלטענתו חדרה למים הטריטוריאליים של מצרים.
בתקיפה נפצע דייג ונאסר דייג אחר .לפי הדיווחים במצרים ,מדובר בסיכול הברחת אמל"ח.
 כוחות הביטחון המצריים התעמתו עם מפגינים ביום השנה למהפכת כיכר תחריר .לפי הדיווחים,
מספר ההרוגים עומד על  52וישנם עשרות רבות של פצועים.
 כוחות הביטחון המצריים הרסו מעל ל 571-בתים ברפיח המצרית כחלק משלב ב' של הקמת רצועת
הביטחון.
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 ארגונים חברתיים ופוליטיים בסיני מוחים כנגד המשך העוצר המוטל על צפון חצי האי.
 מספר פצועים בפיצוץ מטען מאולתר בקרבת ארמון הנשיאות .בפיצוץ מטען במחסום מחוץ לבירה
נפצעו שבעה שוטרים.
 הרוג ושני פצועים בפיצוץ מכונית תופת בקרבת תחנת משטרה בעיר אלכסנדריה.

ירדן
 דאע"ש מאיים להוציא להורג את הטייס הירדני השבוי בידם בטווח הזמן המידי.
 הממשל הירדני הביע נכונות לעסקת שבויים מול דאע"ש שתכלול את שחרורה של מחבלת
מתאבדת מורשעת המוחזקת בממלכה ,בתמורה לשחרור החטוף היפני והטייס הירדני .פרטי
העסקה טרם סוכמו באופן סופי.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש .הפנטגון מודה
שמאז תחילת הפעילות האווירית כנגד דאע"ש שוחררו רק אחוז אחד מהאדמות שבשליטת הארגון
בעיראק.
 כוחות עיראקיים שיחררו את העיר דיאלא מידי דאע"ש .עוד דווח כי חברי מיליציות שיעים הרגו
למעלה משבעים אזרחים סונים שברחו מאזור הקרבות.
 מטוס טיסת שכר מדובאי נפגע מירי נק"ל בזמן הנחיתה בבגדד .בתגובה לאירוע ,השעו מספר
חברות תעופה ערביות את טיסותיהן לבירה העיראקית.
 בפיגוע התאבדות בבירה בגדד נהרגו למעלה מעשרה אזרחים.
 האו"ם התריע מפני משבר מזון בקרב הפליטים העיראקים בדרום המדינה.

לוב
 הותקף סניף הבנק המרכזי בעיר בנגאזי.
ירתְ נהרג במארב.
 מפקד כוחות הביטחון של הממשלה הלובית בעיר סִ ְ
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 חמושים פתחו באש אל עבר בניין האו"ם בבירה טריפולי ,מהירי נהרג שוטר ששמר על המבנה.
 סגן שר החוץ של הממשלה הרשמית נחטף בעיר אל-ביידא.
 מחבלים המזוהים עם דאע"ש פוצצו מכונית תופת מחוץ למלון בעיר טריפולי ולאחר מכן השתלטו
עליו ביריות .בתקיפה נהרגו חמישה זרים ,ביניהם אמריקאי וצרפתי ,ושלושה מאבטחים מקומיים.

איראן
 הבנק המרכזי באיראן הפסיק את השימוש בדולר כמטבע עיקרי לסחר בינלאומי.
 המיעוט הדמוקרטי בסנאט האמריקאי החליט לדחות את ההצבעה על סבב עיצומים נוסף כנגד
איראן עד ל 52-במרץ.

ערב הסעודית
הלך לעולמו המלך עבדאללה ובמקומו מונה אחיו ,הנסיך סלמאן.

תימן
 דיווח כי בעקבות השתלטות החות'ים על מוסדות השלטון ,צמצמה ארה"ב את פעילותה כנגד ארגוני
הטרור במדינה ,כולל תקיפות כטב"מ .עם זאת ,שלושה חשודים בהשתייכות ל AQAP-נהרגו
בתקיפת כטב"מ אמריקאי.
 נשיא המדינה וחברי הפרלמנט הגישו את התפטרותם בעקבות השתלטות החות'ים.
 ההפגנות בצנעא כנגד החות'ים פוזרו באלימות.

מדינות המפרץ הפרסי
קטאר השיקה ערוץ טלוויזיה לווייני חדש מלונדון .הערוץ ,אל-ערבי אל-ג'דיד ("הערבי החדש") ,מזוהה
עם תנועת האחים המוסלמים ומעורר ביקורת ברחבי העולם הערבי.
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סומליה
הצבא הסומלי שחרר חלקים נרחבים מאזורי גאדו וג'ובה תוך כדי שלקחו בשבי מספר לא ידוע של לוחמי
ארגון אל-שבאב.

קניה
קניה עצרה  72פושעי סייבר סינים למורת רוחה של האחרונה הדורשת את החזרתם המיידית לסין.

ניגריה
 ארגון בוקו חראם תקף והרג עשרות במיצ'יקה.
 גוברת הביקורת כנגד הצבא הניגרי הנוטש את שדה הקרב מול ארגון הטרור.

אפגניסטן
 בפיגוע רכב תופת בבירה קאבול נפצעו שלושה .בפיגוע משאית תופת נפצעו שניים אחרים.
 בפיגוע רכב תופת כנגד שיירה של המשטרה בדרום מחוז הלמנד נהרגו שלושה ונפצעו .01
 בפעילות כוחות הביטחון ברחבי המדינה נהרגו  01חמושים מהטליבאן.
 דיווחים על הקמת מיליציה בשם מארג (מוות בשפת דארי) שתפקידה להלחם בטליבאן ובדאע"ש.

פקיסטן
 מתקפה של חמושים על תחנת ממסר במחוז בלוצ'יסטן הובילה להפסקת חשמל ב 11%-מהמדינה.
 בתקיפות חיל האוויר הפקיסטני בצפון-מזרח המדינה נהרגו למעלה מ 71-חשודים בטרור.
 בתקיפת כטב"מ אמריקאי בצפון-מזרח המדינה נהרגו שבעה חשודים בטרור ,כולל מספר זרים.
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טורקיה
פייסבוק הסירה תכנים הפוגעים באסלאם בטורקיה בעקבות איומיו של הנשיא ארדואן לחסום את האתר
לחלוטין.

שונות
בצרפת נמשכת פעילות כוחות הביטחון כנגד חשודים בהשתייכות לארגוני טרור .בדרום המדינה נעצרו
חמישה חשודים שתכננו להצטרף ללחימה בסוריה.
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