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סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 דאע"ש תקף והרג למעלה מ 45-כורדים אשר חגגו את ראש השנה שלהם.
 למעלה משבעים מנאמני אסד נהרגו בסדרת קרבות מול דאע"ש במחוזות חומס וחמה.

לבנון
 כוחות חיזבאללה וצבא סוריה השתלטו על שתי גבעות על גבול לבנון בקרבת העיירה פליטה כהכנה
לקראת מתקפת דאע"ש מכיוון הרי קלמון.
 חיל האוויר הסורי ממשיך לתקוף מטרות בקרבת העיירה ערסאל.
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מצרים
 חיל הים המצרי עצר תשעה דייגים פלסטינאים בחשד למעורבות בהברחות לרצועת עזה עת יצאו
מגבולות הרצועה.
 הרשויות במצרים מונעות מעבר סחורות מקטאר לרצועת עזה דרך סיני .בנוסף ,צמצמה מצרים את
כמות החשמל המועברת לעיר רפיח ברצועת עזה.
 כוחות הביטחון נטרלו מטען חבלה בתחנת הרכבת בעיר בני סויף.
 שני חיילים מצריים נהרגו מפיצוץ מטען בחצי האי סיני.
 כוחות הביטחון המצריים ממשיכים בפעילות ההתקפית כנגד מעוזי דאע"ש בחצי האי סיני .במהלך
הפעילות נהרגו למעלה מחמישים חשודים בטרור.
 מצרים הודיעה כי הינ ה משתתפת בתקיפות כנגד החות'ים בתימן וכי תקצה כוחות ימיים וקרקעיים
כנדרש.

ירדן
חיל האוויר הירדני הצטרף ללחימה כנגד החות'ים בתימן.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 13 הרוגים ו 22-פצועים בסדרת פיצוצים ברחבי בגדאד.
 ראש ה CIA-מאשים את קאסם סלימאני ,מפקד משמרות המהפכה האיראניים ,בערעור הניסיונות
לייצוב עיראק.
 הכוחות השיעים עצרו מבצע לכיבוש תיכרית עקב ריבוי מטעני צד ומבנים שמולכדו על-ידי דאע"ש.
ארה"ב החלה לתקוף מטרות בעיר לבקשת הממשל העיראקי.

לוב
 חיל האוויר הלובי תקף מחנות מחבלים בעיר טריפולי.
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 שבעה הרוגים בפיגוע התאבדות בעיר בנגאזי .פיצוץ מכונית תופת בעיר גבה את חייהם של  12אנשים
נוספים.
 חמישה הרוגים בפיגוע התאבדות בעיר סירת.

איראן
נמשכות שיחות הגרעין בין איראן למערב .בניגוד לארה"ב ,מציגה צרפת קו נוקשה יותר לגבי הוויתורים
הנדרשים.

ערב הסעודית
חיל האוויר הסעודי החל במבצע צבאי כנגד החות'ים בתימן .על-פי הדיווחים ,משתתפים בתקיפות כמאה
ממטוסי החיל בנוסף להערכות על כ 150-אלף חיילים לאורך הגבול עם תימן.

סודן
סודן הצטרפה ללחימה כנגד החות'ים בתימן.

תימן
 מעל ל 142-הרוגים בפיצוצים שביצעו מחבלים מתאבדים במסגדים שיעים בבירה צנעא .למרות
שדאע"ש נטלו אחריות לפיגועים וארגון  AQAPהכחיש את מעורבותו ,שירותי המודיעין בארה"ב עדיין
חלוקים לגבי מהימנות הדיווח.
 לאור דיווחים על -כך שהמורדים החות'ים נמצאים במרחק עשרות קילומטרים בודדים מהעיר עדן,
העובדה כי הנשיא האדי נמלט על נפשו וכן דיווח אחר בו צוין כי שר הביטחון נשבה על-ידי החות'ים
במחוז לחג' ,החלו חיילות האוויר של ערב הסעודית ומדינות מפרץ אחרות לתקוף בתימן.
 כוחות הנאמנים לנשיא המודח ,עלי עבדאללה סאלח (הודח ב ,)2012-השתלטו על מספר מטוסי קרב
בשדה התעופה בעדן .אותם כוחות עשו שימוש בכלי הטיס בכדי לתקוף את ארמון הנשיאות בו משתכן
הנשיא הסוני ,האדי .לא נרשמו אבדות בתקיפה.
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 בקרבות בין כוחות החות'ים לכוחות שבטיים על הגבול שבין מאְ ִרב ואל-ביידא ,נהרגו  33בני אדם.
 ארה"ב פינתה את אחרוני כוחותיה מהמדינה בעקבות המצב הביטחוני המתדרדר.

מדינות המפרץ הפרסי
כווית ,איחוד האמירויות ,קטאר ובחריין הצטרפו לערב הסעודית בתקיפת החות'ים בתימן.

צפון אפריקה
 ארגון  AQIMערף את ראשו של אזרח מאלי החשוד בריגול עבור השלטונות.
 מטוסי חיל האוויר של מרוקו משתתפים בתקיפת החות'ים בתימן.

סומליה
חמישה אזרחים נהרגו בפיצוץ מטען חבלה בשוק שלושים ק"מ דרומית לבירה מוגדישו .ארגון אל-שבאב
קיבל על עצמו אחריות לאירוע.

ניגריה
 כוחות מצ'אד וניז'ר כבשו עיירה ניגרית מידי ארגון בוקו חראם.
 כוחות צבא ניגריה הדפו התקפה של ארגון בוקו חראם בעיר באמה.
 דיווחים על-כך שארגון בוקו חראם חטף יותר מ 400-נשים וילדים מאזור העיירה דמאסאק .באותה
תקיפה הוצאו להורג חמישים נשים וילדים אחרים.

אפגניסטן
 שלושה הרוגים בפיצוץ מטען חבלה בעיר קונדוז.
 חמישה מאנשי כוחות הביטחון האפגניים נפצעו ממטען שהושלך על רכבם בנאנגרהאר.
 13 הרוגים במתקפת ירי אל עבר אוטובוס במחוז ווארדאק.
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 ארה"ב הודיעה רשמית כי תצמצם את מספר הכוחות האמורים לעזוב את המדינה עד סוף השנה.

פקיסטן
 שני הרוגים בפיצוץ מסגד שיעי בעיר קראצ'י.
 שלושה הרוגים ,ביניהם בכיר בטליבאן הפקיסטני ,בתקיפת כטב"מ אמריקאי על גבול אפגניסטן.
בתקיפת כטב"מ אחרת נהרגו  11חמושים.
 בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני על גבול אפגניסטן נהרגו למעלה משמונים חמושים ומאה אחרים
נפצעו .בתקיפה אחרת באזור ח'ייבר נהרגו למעלה משלושים חמושים.
 פקיסטן הביעה נכונות להצטרף ללחימה כנגד החות'ים בתימן.

טורקיה
 הטורקים סגרו חלקית את שני מעברי הגבול האחרונים עם סוריה מחשש לזליגת פעילי טרור לשטחה.
 כוחות הביטחון הטורקיים עצרו למעלה מעשרים זרים שניסו לעבור לסוריה בכדי להצטרף לכוחות
דאע"ש.
 צבא טורקיה הפגיז יחידות ארטילריה סוריות הממוקמות בקרבת הגבול.

תת היבשת ההודית
 חמושים במדי הסוואה תקפו ברימונים וירי נק"ל תחנת משטרה בג'אמו שבחבל קשמיר.
 הרוג ושמונה פצועים מהשלכת בקבוק תבערה על רכב הסעות של פעילי האופוזיציה בבנגלדש.

שונות
 הממשל באוגנדה סגר חמש מדרסות עקב תהליכי גיוס ורדיקליזציה שהתנהלו בהם.
 ארה"ב פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים באוגנדה מפני התקפת טרור אפשרית.
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מבצע "סופה נחרצת" ()Decisive Storm
בלילה שבין ה 25-26-למרץ פתחו מספר מדינות מוסלמיות במתקפה אווירית כנגד מעוזי החות'ים בצנעא
ובמקומות נוספים ברחבי תימן .התקיפות באו לאחר כישלון שיחות גישור בין הכוחות החות'ים לממשל
התימני הרשמי.
מאז חודש ספטמבר  ,2014עת השתלטו החות'ים על מרכז צנעא ,הצליחו המורדים לתפוס חלקים
נרחבים מתימן .בחודש פברואר האחרון ,השלימו המורדים את ההפיכה ,הדיחו את הנשיא עבד רבו מנסור
האדי מתפקידו והגלו אותו מהבירה אל עיר הנמל הדרומית ,עדן ,שם הכריז כי הוא עודנו הנשיא הרשמי
של המדינה .בעקבות ההפיכה ,נרשמה נוכחות איראנית בבירה צנעא ואף חודשו הטיסות המסחריות בין
טהרן לבירה .בימים האחרונים גברו הדיווחים אודות תנועת כוחות המורדים אל עבר העיר עדן במקביל
לתרגילים צבאיים אותם ערכו בקרבת הגבול הסעודי.
בחודש אוגוסט  ,2009פתחו כוחות הביטחון התימנים ,אז תחת שלטונו של הנשיא המודח סאלח ,במבצע
צבאי כנגד התקוממות השבטים החות'ים בצפון המדינה .במהלך הלחימה נהדפו כוחות המורדים אל עבר
הגבול הסעודי באזור ג'יזאן ,שם תקף אותם חיל האוויר הסעודי .בסופם של מספר חודשי לחימה ,נספרו
לחות'ים מעל ל 600-אבדות אל מול  136לצבא התימני.
ייחודיות המבצע הנוכחי נעוצה בכך שלראשונה בהיסטוריה מגובשת ומיושמת קואליציה סונית כנגד ישות
שיעית .המדינות המשתתפות בשלב זה בתקיפות הינן ערב הסעודית ,קטאר ,איחוד האמירויות ,בחריין,
כווית ,סודן ,מצרים ,ירדן ,מרוקו ואף פקיסטן הביעה נכונות לשלוח כוחות ללחימה .משרד החוץ האיראני
פרסם הודעה ראשונית בה נטען כי האיראניים יפעלו לייצוב המצב בתימן.
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