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АВТОРИТЕ
РУСЛАН ТРАД
Журналист на свободна практика с фокус върху Близък изток и Северна Африка.
Създател на първия български блог за Близък изток, Intidar, както и на
организацията Форум за арабска култура. Водил е лекции за политически
движения и процеси в Близкия изток в аудитории на Софийски университет, Нов
български университет, Червената къща и Дипломатически институт към МВнР.
Пътува често в Близкия изток, като публикува репортажи от Ливан, Югоизточна
Турция, Тунис, Ирак и Сирия, а през 2014 заснема филм в Иракски Кюрдистан на
фронтовите линии с „Ислямска държава“.

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ
Историк и журналист, доктор, а преди това и magister cum laude от Лайденския
университет в Нидерландия. Отговорен редактор и създател на списание
“Военна История” и съосновател на “Клуб Военна История”. Автор на множество
публикации, посветени на различни проблеми от военната и политическата
история на Европа и Близкия Изток. Автор на единствените подробни карти на
български език, проследяващи конфликтите в Сирия, Ирак, Либия, Йемен,
Нигерия, Афганистан и Сомалия.

ВЕНЦИСЛАВ БОЖЕВ
Политолог и експерт в областта на международните отношения с богат опит в
анализа на европейските политически процеси, както и на динамиката на
отношенията в Близкия изток и постсъветското пространство. Автор на
множество материали и академични текстове по въпросната тематика. Участник
в международни изследователски проекти и теренни проучвания в Близкия изток.
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ИРАК: ИНФОГРАФИКА

Продължава напрежението между иракските сили, подкрепени от шиитските
милиции Хашд ал Шааби и кюрдските сили в провинция Киркук и град Киркук.
Политически ситуацията е усложнена от постоянното напредване на иракските
сили, които заемат контрола върху обекти които досега бяха държани от
пешмерга, а също и заради вътрешните боричкания между кюрдските фракции.
В същото време, Ислямска държава атакува селища в провинция Киркук,
възползвайки се от хаоса. Джихадистите продължават да имат територии под
свой контрол – в района на град Каим, който остава „сърцето“ на групировката и
засега няма сигнали градът да бъде завзет от иракските сили.
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СИРИЯ: ИНФОГРАФИКА

ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ
14 октомври
След като през деня проправителствените сили начело с “Тигрите, успяха да
пробият през централната част на Ал Маядин и да притиснат в източната част на
града отрядите на ИД, вечерта джихадистите проведоха успешна контраатака и
си възвърнаха част от загубените позиции. Междувременно, част от
проправителствените сили са продължили да напредват на югоизток, по
поречието на Ефрат.
В района на провинциалната столица, силите верни на Асад също постигнаха
известни успехи. Те съумяха да подсигурят Салхия на десния бряг на Ефрат,
докато на запад от там бе наложен контрол над сградите на университета.
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15 октомври
Части от Пети корпус и Четвърта дивизия продължиха натиска си във
вътрешността на Дейр ез-Зор, заемайки няколко жилищни комплекса в
кварталите Ал Русафа и Ал Рашидия. В същото време на срещуположния бряг
на реката, силите на ИД бяха изтласкани от Ал Хюсейния.
“Тигрите” също имаха известни успехи продължавайки северно от Ал Маядин
заемайки Букрус Фуркани и Букрис Тахтани по пътя водещ към Дейр ез-Зор.
16 октомври
Правителствената армия достигна до останките от моста Сиясия в Дейр ез-Зор.
По този начин всички части на ИД във вътрешността на града останаха под пълно
обкръжение, изолирани от останалите джихадисти по десния бряг на реката.
17 октомври
“Тигрите” успяха окончателно да подсигурят и последните три квартала в Ал
Маядин. След което се прехвърлиха на десния бряг на реката и заеха позиции в
селището Тайбан. По този начин те си осигуриха удобен плацдарм за
настъпление на изток и североизток към петролните полета Омар.
В провинциалната столица, частите на Пети корпус продължиха напредъка си
през вътрешността на града, изтласквайки ИД от кварталите Ал Канмат и Ал
Касарат.
18 октомври
Командирът на елитната 104-а въздушнодесантна бригада от състава на
Републиканската гвардия, генерал-майор Исам Захредин загина в района на о.
Сакр в Дейр ез-Зор. Според информацията, автомобилът му е бил засегнат от
мина и той е починал на място. Захредин бе един от популярните висши офицери
на правителствената армия, отличил се по време на обсадата на Дейр ез-Зор.
Като представител на неутралното друзкото малцинство, Захредин също така
често бе обвиняван и критикуван за заемане на страна в конфликта.
Репутацията му сред опозицията и бунтовниците е коренно противоположна.
Обвиняван е за избиване на цивилни в Хомс и Дамаск и за ликвидиране на антиправителствени журналисти.
На юг от там, в пустинния район в близост до границата с Ирак, части от Пети
корпус и Хизбула напреднаха успешно с осем километра в посока ключовата
петролна станция Т 2.
19 октомври
Сирийските демократични сили се изтеглиха от газовата станция Коноко Филипс, както и от намиращото се е непосредствена близост газово поле Ал
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Изба, източно от Дейр ез-Зор. Те прехвърлиха контрола върху тях на руски
военни.
В същото време, прокюрдските части на Сирийските демократични сили
подновиха своите действия в района на провинциите Дейр ез-Зор и Хасака. След
близо няколкочасови тежки сблъсъци срещу ИД, отряди на SDF достигнаха до
околностите на Меркада, завземайки сграда на полицейски участък и водна
станция в южната част на града. Меркада е последното по-значимо селище,
контролирано от ИД в провинция Хасака.

КАРЯТАЙН, ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ
Правителствената армия и части от Националните сили за отбрана подновиха
своите действия около обсадения град Ал Карятайн, който на скоро бе завзет от
ИД в рамките от операция “Ал Аднани”. Основна цел бе ж.п. гарата в северната
част на града, която бе овладяна в ранните часове на следобяда.
Очаква се в близките няколко дни стартирана операция за атака срещу града,
която при всички положения едва ли ще бъде лесна. Към настоящия момент се
смята, че в Ал Карятаин има близо 10 000 цивилни.

РАККА, СЕВЕРНА СИРИЯ
15 октомври
Като част от споразумението с представителите на международната коалиция и
SDF, 275 бойци от ИД бяха пропуснати в посока провинция Дейр ез-Зор заедно
със своите семейства. Възползвайки се от отслабените сили на джихадистите,
прокюрдските сили стартираха нова офанзива, срещу оставащите чуждестранни
бойци в Ракка.
17 октомври
И последните няколко десетки джихадисти от ИД, притиснати в района около
градския стадион, решиха да се предадат. С това практически приключи близо
пет месечната битка за Ракка.
18 октомври
Ден след като бе обявен краят на операцията по превземане на Ракка,
останалите бойци на ИД бяха натоварени на конвой в посока Дейр ез-Зор.
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АФГАНИСТАН: ИНФОГРАФИКА
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СИТУАЦИЯТА В СОМАЛИЯ И ЙЕМЕН

Особено тежки събития се случиха в столицата на Сомалия, Могадишу. При
атентат през изминалата седмица, загинаха близо 400 души, което прави
атаката най-кървавата в историята на Сомалия. До пускане на броя на журнала
никой не е поел отговорност, макар да се подозират Ал Шабаб.
В същото време, в Йемен заболелите от холера преминаха 800 000 и според
Световната здравна организация, до края на годината техният брой ще достигне
1 000 000.
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