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דו"ח אירועים שבועי
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ישראל
 במהלך השבועיים האחרונים שוגרו מספר רקטות אל עבר ישראל מכיוון רצועת עזה .הרקטות שוגרו
על-ידי ארגונים סלפים המנסים להביך את ארגון החמאס .בתגובה ,תקף חיל האוויר הישראלי מספר
מטרות חמאס ברצועה.
 ארגון החמאס ממשיך בירי ניסיוני אל עבר הים.
 בישראל התנהל תרגיל העורף השנתי במקביל למספר תרגילים צה"ליים נוספים.
 נציגי התאחדות הכדורגל ש ל הרשות הפלסטינית משכו את בקשתם להשהות את ישראל מארגון
הכדורגל העולמי ,פיפ"א .עם זאת ,הוחלט על הקמת וועדה בינלאומית שתפקח על הנעשה בכדורגל
הישראלי בהקשר הפלסטיני.
 שלוחת סִ יני של המדינה האסלאמית פרסמה איום לפגוע בנמל אילת.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 לוחמי דאע"ש כבשו את העיר תדמור ( )Palmyraמידי כוחות אסד.
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 נמשכים הקרבות בין כוחות אסד וחזבאללה לבין ארגוני המורדים באזור הרי קלמּון .מהדיווחים עולה
כי חזבאללה ספג אבדות הנעות בין עשרות בודדות ללמעלה ממאה לוחמים.
 הושלם כיבוש מחוז אִ דְ ִלב על-ידי כוחות חזית אל-נצרה.

לבנון
 צבא לבנון ממשיך להפגיז מטרות ג'האד לאורך גבולה הצפון-מזרחי של המדינה .עם זאת ,הממשלה
הלבנונית טרם קיבלה החלטה להתערב באופן מלא בלחימה באזור ערסאל.
 ארגון חזבאללה פ רסם סרטון בו נראה שימוש בכטב"מ לאיתור וסימון מטרות במהלך הלחימה מול
הארגונים הסלפים לאורך גבולה המזרחי של לבנון.

מצרים
 חיל הים המצרי פתח באש ופצע דייג פלסטיני מרפיח ,עת סירת הדיג שלו נכנסה לתחום המים
הטריטוריאליים של מצרים.
 שלוחת סיני של המדינה האסלאמית פרסמה הודעה בדבר סימון שופטים כמטרה עקב הוצאתם להורג
של שישה מפעיליה .בהמשך להודעה ,מטען חבלה התפוצץ מחוץ לבית המשפט באסיוט.
 הרשויות בחצי האי סיני פתחו את מעבר רפיח למשך יומיים.
 קצין משטרה בכיר נהרג מפיצוץ מטען צד באל-עריש.
 פיצוץ שני מטעני צד על פסי הרכבת באסיוט שבצפון המדינה הביאו לעצירת תנועת הרכבות באזור.
 חמושים פוצצו את צינור הגז באל-עריש.
 חמושים ירו והרגו שני שוטרים בקרבת הפירמידות בגיזה.

ירדן
 האחים המוסלמים בירדן דחו פסק הלכה של "לשכת החקיקה והדעה" הקוראת להעברת נכסיהם לידי
"אגודת האחים המוסלמים" בירדן ,התארגנות מחודשת של האחים המוסלמים בירדן הפועלת תחת
רישיון חדש.
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 ירדן ביקשה מערב הסעודית הלוואה בסך  53מיליון דולר למימון בניית תחנת כוח מבוססת קיטור.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 צבא עיראק ומיליציות שיעיות ,בתמיכת משמרות המהפכה האיראנים ,החלו בניסיונות לכבוש מחדש
את העיר רמאדי.
 איראן שלחה חיילים לעזור ולהכריע את המערכה בביג'י.
 דיווחים על-כך שדאע"ש כבש את מעבר הגבול האחרון בין עיראק לסוריה ,מעבר אל-וליד.
 לפחות  17חיילים עיראקים נהרגו בסדרת פיגועי התאבדות במחוז אנבאר .בפיגוע נוסף במחוז נהרגו
 41חיילים.
 לפחות עשרה הרוגים בפיצוץ שתי מכוניות תופת בחניונים של מלונות בבגדאד.

לוב
 ארגון דאע"ש כבש את שדה התעופה הצבאי בסירת .בשדה עדיין נמצאים מטוסי קרב שמישים.
 נמשכים הקרבות בבנגאזי בין צבא לוב למורדים השונים.
 חיל האוויר הלובי תקף ספינה לא מזוהה מול חופי סירת .לטענת הלובים ,הספינה העבירה לוחמים,
אמל"ח ודלק לתחנת הכוח בסירת שבשליטת דאע"ש.
 שני הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בעיר מצראתה.
 ראש ממשלת לוב טוען כי ניצל מניסיון התנקשות עת חמושים פתחו באש אל עבר רכבו.
 חמישה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד בכניסה לעיר מצראתה .ארגון דאע"ש נטל אחריות על הפיגוע.

איראן
 נמשכים הדיונים בין איראן למעצמות סביב תוכנית הגרעין של הראשונה.
 הממשל בטהרן העלה את מחירי הדלק ב 40-אחוז דרך הורדת הסבסוד.
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 ג'יבוטי מנעה ממטוס תובלה איראני שנשא סיוע לאיראן לנחות בשטחה.
 ספינת הסיוע האיראנית שעשתה את דרכה לחופי תימן ,נאלצה לעגון בג'יבוטי עקב התנגדות ערב
הסעודית וארה"ב.

ערב הסעודית
 21 הרוגים בפיגוע שביצע מחבל מתאבד במסגד שיעי במזרח המדינה .ארגון דאע"ש נטל אחריות על
הפיגוע .שבוע לאחר מכן נהרגו ארבעה עוברי אורח בפיצוץ של מחבל מתאבד מחוץ למסגד שיעי
אחר.
 ערב הסעודית התחייבה לממן את "( UNRWAסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין
במזרח הקרוב") ב 110-מיליון דולר.
 ערב הסעודית מינתה שגריר ראשון לעיראק מזה  25שנה.

תימן
 נמשכות תקיפות הקואליציה הסונית כנגד מטרות החות'ים בתימן בהובלת ערב הסעודית.
 המורדים החות'ים ממשיכים לתקוף בירי תמ"ס ערי גבול סעודיות.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
 צבא צרפת ירה והרג פעיל שהיה אמון על הקשר בין  AQIMלארגון "אנצאר אל-דין" (.)Ansar Dine
כמו כן ,נהרגו שלושה נוספים החשודים בהשתייכות לארגון  AQIMובמעורבות ברצח אזרחים
צרפתים.
 ארגון  AQIMנטל אחריות על ירי רקטות אל עבר בסיס האו"ם במאלי.
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סומליה
 11 הרוגים במתקפה של ארגון אל-שבאב במרכז המדינה.
 מספר הרוגים במתקפת ארגון אל-שבאב על כוחות המדינה בבירה מוגדישו.

קניה
 צבא קניה הדף מתקפה של ארגון אל-שבאב הסומלי על כפר ליד גאריסה .בתגובה ,תקף חיל האוויר
הקנייתי מטרות של הארגון בסומליה.
 לפחות עשרה שוטרים נהרגו במארב של ארגון אל-שבאב בקרבת הגבול הסומלי.

ניגריה
 26 הרוגים ו 45-בתים הרוסים במתקפת ארגון בוקו חראם באזור פלאטו.
 39 הרוגים במתקפת ארגון בוקו חראם בקאנֹו.
 עשרים הרוגים במתקפת ארגון בוקו חראם במאידגורי.
 דיווחים על-כך שלוחמי בוקו חראם מיקשו חלקים מהגבול עם קמרון.

אפגניסטן
 חמישה לוחמי טליבאן נהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי בצפון-מזרח המדינה.
 מושל נפת צ'רצ'ינו נהרג בפיצוץ.
 הממשל האפגני הקים מיליציות חמושות במטרה להילחם בטליבאן.
 לפחות  19שוטרים ושבעה חיילים נהרגו מחילופי אש עם חמושי הטליבאן עת האחרונים הטילו מצור
על תחנת משטרה במחוז הלמנד.
 לפחות שבעים הרוגים בפיצוץ משאית תופת בדרום המדינה.
 שישה הרוגים בפשיטת חמושים על בניין ממשלתי במחוז ווארדאק שבמזרח המדינה.
 שישה חמושים נהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז קונאר שבמזרח המדינה.
 ארבע חמושי טליבאן נהרגו במצור שהוטל עליהם בשכונת יוקרה בבירה קאבול.
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 16 חמושי טליבאן נהרגו בתקיפה אווירית של צבא אפגניסטן במחוז פראה.
 תשעה עובדי סיוע נרצחו על-ידי חמושים בצפון המדינה.

פקיסטן
 15 חמושים נהרגו בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני בצפון-מערב עמק שוואל.
 שלושה הרוגים וחמישה פצועים ,ביניהם בנו של נשיא פקיסטן ,בפיצוץ מטען חבלה במלון בחבל
בלוצ'יסטן.
 19 הרוגים מירי חמושים באוטובוס חטוף בבלוצ'יסטן.
 ארבעה הרוגים בצפון-מערב המדינה מתקיפת כטב"מ אמריקאי.

טורקיה
 דריכות בצמרת הטורקית לקראת הבחירות לפרלמנט בשביעי ליוני .הסקרים האחרונים מצביעים על
הפסד למפלגה השלטת.
 כוחות הביטחון ממשיכים לעצור זרים המנסים לגנוב את הגבול לסוריה.
 הבנק העולמי מדווח כי טורקיה לא עמדה בחובותיה לשיקום רצועת עזה.

תת היבשת ההודית
 הרשויות בבנגלדש הוציאו אל מחוץ לחוק את הארגון האסלאמיסטי" ,אנצאר אללה בנגלה"
( ,)Ansarullah Banglaעקב מעורבותו בהריגת בלוגרים חילוניים.
 המשטרה בבנגלדש עצרה אדם החשוד כמתאם הפעולות של דאע"ש במדינה.

שונות
 שוטרים ממשטרת בוסטון ,ארה"ב ,ירו והרגו צעיר מוסלמי שתכנן להרוג שוטרים ולערוף ראשים
ברחבי העיר.
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 דיווחים על עליה ניכרת במספר המתגייסים לשורות דאע"ש מקרב הקהילה המוסלמית בדרום
אפריקה.
 משטרת קפריסין עצרה אזרח לבנוני-קנדי החשוד בהשתייכות לארגון החזבאללה .החשוד נעצר בעת
אסף מידע אודות מטרות ישראליות באי.
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