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ישראל
 נמשך גל פיגועי הדקירה באזור איו"ש וירושלים.
 דיווחים לא מאומתים על כך שמנהיג דאעש בסיני נפגש עם גורמי חמאס ברצועת עזה.
 חיל האוויר הישראלי תקף מספר מטרות חמאס ברצועת עזה בעקבות ירי צלפים אל עבר כוחות צה"ל
בצדו הישראלי של הגבול.
 דיווחים על תקיפות חיל האוויר באזור הרי אל-קלמּון בסוריה .לפי הדיווחים הותקפו מחסני חטיבה
 155הסורית שהינה חטיבת טילי הסקאד.
 הותר לפרסום כי כוחות הביטחון עצרו חמישה ערבים ישראלים תושבי נצרת בחשד להקמת תא טרור
בהשראת דאעש.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה .בתוך
כך ,החל חיל האוויר הבריטי לתקוף מטרות דאעש בעיראק .בשבוע האחרון נרשמה עליה במספר
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המתקפות על מטרות הקשורות לתעשיית הנפט של דאעש ,החל משדות נפט וכלה במשאיות להובלת
נפט.
 חיל האוויר הרוסי ממשיך לתקוף מטרות מורדים ברחבי סוריה .חלק מהתקיפות נערכו לא הרחק
מגבול צפון לבנון.
 מורדים טורקמנים-סורים כבשו מידי דאעש שלושה כפרים שעל גבול סוריה טורקיה בצפון מחוז חלב.

לבנון
 דיווחים על כך שלמעלה מ 4,000-פליטים פלסטינים עזבו את מחנה הפליטים עין אל-חילווה והיגרו
באופן לא חוקי לאירופה .לפי הדיווחים ,מדובר במגמה בעליה.
 ערב הסעודית עצרה את שידורי ערוץ אל-מנאר ברחבי העולם באמצעות לווין חברת ערבסאט.
 שלושה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד במהלך פשיטה של כוחות הביטחון על ביתו.

מצרים
 שוטר נהרג וארבעה אחרים נפצעו מפיצוץ מטען צד אל עבר רכבם באזור אל-עריש.
 קצין ושלושה חיילים נהרגו מפיצוץ מטען צד אל עבר רכב משוריין ברפיח המצרית.
 הרשויות במצרים הודיעו שהשמידו כעשרים מנהרות שהובילו משטח רצועת עזה אל עבר חצי האי
סיני .כ 14-פלסטינים טבעו במהלך הצפת המנהרות על-ידי כוחות הביטחון המצריים.
 מצרים השהתה את עסקת אספקת הגז עם ישראל עקב החלטת בוררות ,לפיה על מצרים לשלם סכום
של  1.76מיליארד דולר לחברת החשמל הישראלית עקב שיבוש אספקת הגז בשנת  2012כתוצאה
מפיצוץ הצינור המוביל על-ידי גורמי ג'האד גלובלי.
 הרשויות במצרים פתחו את מעבר רפיח למעבר  162פלסטינים למשך יומיים.

ירדן
אמ"ל
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עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 כוח צבאי טורקי פלש אל תוך עיראק בקרבת העיר מוסול ,המוחזקת על-ידי דאעש מאז חודש יוני
 .2014לטענת הטורקים הדבר נעשה בכדי לאמן ולסייע לכוחות הנלחמים בדאעש באזור .ממשלת
עיראק פרסמה דרישה ואולטימטום לפינוי הכוחות הטורקיים משטחה .הממשל הטורקי עצר את
הזרמת הכוחות אך סירב לפנות אותם משטח עיראק.
 צבא עיראק כבש חלקים נרחבים מחלקה הדרום-מערבי של העיר רמאדי.

לוב
 דיווחים על פריצת דרך בשיחות הפיוס בין שתי הממשלות היריבות בלוב.
 הרשויות בלוב סגרו את המעבר היבשתי לתוניסיה במחאה על מניעת נחיתת טיסות מלוב בשדה
התעופה של הבירה תוניס.
 חיל האוויר הצרפתי מקיים טיסות ביון מעל אזורים בשליטת דאעש בלוב.

איראן
נחשף כי איראן ביצעה ניסוי בטיל בעל טווח בינוני 1,900 ,ק"מ ,בניגוד להחלטת מועצת הביטחון בנושא.

ערב הסעודית
הרשויות במדינה הוציאו איסור על שימוש ברחפנים או כל כלי טיס המוטס על-ידי שלט ברחבי המדינה.

תימן
 שני הצדדים הנלחמים בתימן ,תומכי הנשיא האדי והמורדים החות'ים ,הסכימו להפסקת אש על-מנת
לאפשר את קיום שיחות הפיוס המיועדות להתקיים ב 15-בדצמבר.

3

 דיווחים על-כך שכוחות אנצאר אל-שריעה (המזוהים עם  )AQAPכבשו מחדש את העיר ג'עאר
וזִנְגִ'באר שבמחוז אבְין.
 חוסל מושל עדן בפיצוץ מטען צד אל עבר רכבו .בפיצוץ נהרגו גם שישה ממלוויו ,כולל אשתו .ארגון
דאעש נטל אחריות על הפיגוע.
 חמושים הרגו שופט הידוע בפסקי דין כנגד לוחמי .AQAP

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 ארה"ב מדווחת כי חיסלה את מפקדו הצבאי של ארגון אל-שבאב בסומליה בתקיפה אווירית.
 חיל האוויר הקנייתי הפציץ שני מחנות אימונים של ארגון אל-שבאב בסומליה.

קניה
קניה החלה בבניית חומה על גבולה עם סומליה למניעת מעבר ג'האדיסטים אל שטחה.

ניגריה
 צבא קמרון מדווח כי הרג למעלה ממאה לוחמי ארגון בוקו חראם ושיחרר מעל ל 900-בני ערובה
במהלך פעילות צבאית בת שלושה ימים.
 27 הרוגים בפיצוץ שלוש מחבלות מתאבדות על אי באגם צ'אד .ארגון בוקו חראם נטל אחריות על
הפיגוע.
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אפגניסטן
 22 פצועים ,ביניהם שישה שוטרים ,בפיצוץ משאית תופת בקרבת תחנת משטרה במזרח מחוז
ננגרהאר.
 מתקפה של חמושי טליבאן על תחנת משטרה במחוז קנדהאר הסתיימה ללא נפגעים.
 שלושה ילדים נהרגו ו 12-נוספים נפצעו בפיצוץ במחוז באגלן .טרם הוברר מקור הפיצוץ.
 לפחות שני הרוגים ושבעה פצועים בפיצוץ מטען צד מזרחית לעיר ח'וסְ ת.
 כעשרים הרוגים בפשיטת חמושי הטליבאן על מתחם שדה התעופה בעיר קנדהאר .במהלך הפשיטה
נעשה שימוש במחבלים מתאבדים.

פקיסטן
אמ"ל

טורקיה
עיראק ואיראן הצטרפו לרוסיה בהאשמתן את אנקרה בהברחת נפט תוצרת דאעש אל שטחה.

תת היבשת ההודית
 כוחות הביטחון של בנגלדש עצרו עשרה חשודים בטרור ,כולל אזרח פקיסטני בעל תיעוד הודי מזויף.
 עשרה פצועים בפיצוץ מספר מטעני חבלה במהלך התקהלות במקדש הינדי בצפון בנגלדש.

שונות
 14 אזרחים אמריקאים נהרגו בפיגוע ירי בעיר סן ברנרדינו שליד לוס אנג'לס .בעל ואישה בעלי רקע
ג' האדיסטי פתחו בירי מנשק אוטומטי אל עבר חוסים ומטפליהם במהלך מסיבת חג .השניים נהרגו
על-ידי שוטרים לאחר מרדף .בכליהם נמצא אמל"ח רב שכלל גם מטעני חבלה מאולתרים.
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 כוחות הביטחון המלזים עצרו חמישה אנשים ,ביניהם מלזי ואינדונזי ,החשודים בהשתייכות לארגון
דאעש.
 הועלתה הכוננות ברחבי תאילנד עקב מידע על הימצאות עשרה פעילי דאעש במדינה שבכוונתם
להוציא לפועל פיגוע כנגד מטרות רוסיות ומערביות.
 שלושה פצועים בפיגוע דקירה ברכבת התחתית של לונדון.
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