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ამერიკის შეერთებული შტატები 

17 ნოემბერს, ნიუ-იორკის შტატის ფედერალურმა სასამართლომ 28 წლის ალი სალეჰი 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშისთვის მატერიალური დახმარების გაწევის მცდელობაში 

დამნაშავედ სცნო, და თავისუფლების აღკვეთის სახით 30 წლით პატიმრობა შეუფარდა.  

 

19 ნოემბერს, ვისკონსინის შტატის ფედერალურმა სასამართლომ მიწვეულ ნაფიცმსაჯულთა 

ვერდიქტის დაკმაყოფილების შემდეგ 18 წლის კაილ რიტენჰაუსი სასამართლო დარბაზიდან 

გაათავისუფლა.  

 

 

საფრანგეთი 

სახელმწიფო უშიშროების გენერალური სამმართველოს მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის 

ფარგლებში ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტულ მოძრაობასთან კავშირის ბრალდებით ორი 

პირი დააკავეს. საგამოძიებო სამუშაოების ფარგლებში, ერთ-ერთი ბრალდებულის სახლიდან 

ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი.  

 

 

თურქეთი 

თურქეთის თავდაცვის სამინიტროს მიერ 13 ნოემბერს გავრცელებული განცხადების 

თანახმად, დააკავეს ორი ადამიანი, რომლებიც სირიის საზღვრიდან თურქეთში შეპარვას 

ცდილობდნენ. დაკავებულ პირთაგან ერთ-ერთი დაეშის ძებნილი ტერორისტია.  
 
 

ერაყი 
ერაყის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უსაფრთხოების ძალების წევრებმა პარასკევს 

კირკუკის პროვინციის სამხრეთში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად დაეშის მაღალი რანგის 

წევრი, აბუ-კატადა დააკავეს.  

 ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა დიალას პროვინციაში ჩატარებული სამხედრო 

სპეცოპერაციის ფარგლებში დაეშის 18 თავშესაფარი გაანადგურა.  

 
 

სირია 
სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა 14 ნოემბერს ქალაქ დეირ ალ ზორის მისადგომებთან 

დაეშის ოპერაციული ფასილიტატორი დააკავეს. 

 
 

 
 

https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-30-years-prison-attempting-provide-material-support-isis?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3226629_
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http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffb0c2fe61be47d6b16eddf7a4175b76&_e=zw6SFAasUynSd7faa4fCZNPdgxgJ7hEyhdklo69i2rLWl-YwGV_-RCsdq62BG0BUWFZXZPczSx_5vRYvpDj71SeEdAdC7bI9YKobilzbgI0zvb96vMT-sSXPY78INC-NYsSmq36kBDx5rlpXNaEm_WaFIETnp8uGsNZfsEz39y2CHLMPSAQw5MprO0sF_DVi2cLAlylXvPeW-CtvJZ2Gk1j6Iel0DYirPdBxLD8h2s0XScmAKdBQOKjDXxSYdgAHZ0a7t0OXHmhSQEGQaIz2fIMUbjy1jzlUVRIQibEWpesOxTiEHjLDeEeIxpR9EKOhudQsMHMbrRpw-jS_DQkUOn261t4yVufRA0VOnuUI-zc0A3yhFxt5dKQLmUY1BFqc09ahPL9yTLeE1efVQXVP5A2P0bSTvBKno57NHs9s5KK3gJsc68tNgOCqzGXgkZajOz4XL15PvaKv_nS7seY3FA%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffb0c2fe61be47d6b16eddf7a4175b76&_e=zw6SFAasUynSd7faa4fCZNPdgxgJ7hEyhdklo69i2rLWl-YwGV_-RCsdq62BG0BUWFZXZPczSx_5vRYvpDj71SeEdAdC7bI9YKobilzbgI0zvb96vMT-sSXPY78INC-NYsSmq36kBDx5rlpXNaEm_WaFIETnp8uGsNZfsEz39y2CHLMPSAQw5MprO0sF_DVi2cLAlylXvPeW-CtvJZ2Gk1j6Iel0DYirPdBxLD8h2s0XScmAKdBQOKjDXxSYdgAHZ0a7t0OXHmhSQEGQaIz2fIMUbjy1jzlUVRIQibEWpesOxTiEHjLDeEeIxpR9EKOhudQsMHMbrRpw-jS_DQkUOn261t4yVufRA0VOnuUI-zc0A3yhFxt5dKQLmUY1BFqc09ahPL9yTLeE1efVQXVP5A2P0bSTvBKno57NHs9s5KK3gJsc68tNgOCqzGXgkZajOz4XL15PvaKv_nS7seY3FA%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffb0c2fe61be47d6b16eddf7a4175b76&_e=zw6SFAasUynSd7faa4fCZNPdgxgJ7hEyhdklo69i2rLWl-YwGV_-RCsdq62BG0BUlsDRAG5oCCGZVvE1FTGhi_xwhUp50X3J8nPnq1oR10C8lHGVsSJ50cIDm4Qsmkzn3g2jLa57YHeSNneJV0YiOisRFuWPeb-KEWjPG9vzkYWeG3B_8AKkKqwbuoInAXAwBj3fi_ApNLZNNNJAdVpQ8Bb2Ox9bctGIhSy6cO4QQnj4mJtrS02Bod49fp8_jH4mEI4pg12f_Qd3iIKdYHHCFdgyBMdkuALqe0anT6vSt02-_vzjMnTNHCMyrp7wUOGHYkfmMbSBV8M2MU7A71duVYFMaMfEvjyDZFMZPNJ0FnysTNXNbuHGj2inKWJrYW4idxzuzlKpN4eJx0CeOoHvws7jqRVx5Yq3er1B1t5s4kQ%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffb0c2fe61be47d6b16eddf7a4175b76&_e=zw6SFAasUynSd7faa4fCZNPdgxgJ7hEyhdklo69i2rLWl-YwGV_-RCsdq62BG0BUlsDRAG5oCCGZVvE1FTGhi_xwhUp50X3J8nPnq1oR10C8lHGVsSJ50cIDm4Qsmkzn3g2jLa57YHeSNneJV0YiOisRFuWPeb-KEWjPG9vzkYWeG3B_8AKkKqwbuoInAXAwBj3fi_ApNLZNNNJAdVpQ8Bb2Ox9bctGIhSy6cO4QQnj4mJtrS02Bod49fp8_jH4mEI4pg12f_Qd3iIKdYHHCFdgyBMdkuALqe0anT6vSt02-_vzjMnTNHCMyrp7wUOGHYkfmMbSBV8M2MU7A71duVYFMaMfEvjyDZFMZPNJ0FnysTNXNbuHGj2inKWJrYW4idxzuzlKpN4eJx0CeOoHvws7jqRVx5Yq3er1B1t5s4kQ%3D
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იემენი 
იემენში მოქმედი სამხედრო კოალიციის განცხადებით, 15-17 ნოემბერს მომხდარი 

თავდასხმების სერიის შედეგად მარიბში 130 აჯანყებული ჰუსიტი დაიღუპა.  

 

ქუვეითი  
18 ნოემბერს სამართალდამცავმა ორგანოებმა ტერორისტული ორგანიზაცია ჰეზბოლას 

დაფინანსების ბრალდებით 18 ადამიანი დააკავა. 

 
 

სომალი 
გაეროს უშიშროების საბჭომ საბრძოლო მასალის ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-

შაბააბისთვის მიწოდების ფაქტის გამო იარაღის ემბარგო ერთი წლით გაახანგრძლივა.   

 

ბურკინა-ფასო 
უშიშროების მინისტრის, მაქსმიმ კოუნის განცხადებით, ისლამისტი მებრძოლების მიერ 

კონტროლირებად ჩრდილოეთ რეგიონებში, მეამბოხეთა თავდასხმას ბურკინა-ფასოს 

სამხედრო პოლიციის 19 წევრის და ერთი სამოქალაქო პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 
 
 

ნიგერია 
სოკოტოს შტატის გუბერნატორის განცხადებით, ისლამისტმა მებრძოლებმა ჩრდილო-

დასავლეთ ნიგერიაში 15 ადამიანი მოკლეს.  

 

უგანდა 
უგანდის ხელისუფლებამ კამპალაში მომხდარ სუიციდურ აფეთქებასთან კავშირის 

ბრალდებით 5 პირი სიკვდილით დასაჯა. 

 
 

პაკისტანი 
დაეშის მებრძოლების მიერ ტელეგრამის საშუალებით გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია 

13 ნოემბერს საპატრულო სამსახურის ბარაკებზე მომხდარი თავდასხმის შესახებ.  

 

 ავღანეთი 
დაეშის ხორასანის პროვინციამ პასუხისმგებლობა აიღო შიიტ მუსლიმთა რაიონში 17 ნოემბერს 

მომხდარ ორ აფეთქებაზე. 

 

 

https://www.france24.com/en/live-news/20211116-over-130-yemen-rebels-killed-in-battle-for-marib-coalition?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3219423_
https://www.france24.com/en/live-news/20211116-over-130-yemen-rebels-killed-in-battle-for-marib-coalition?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3219423_
https://www.reuters.com/world/middle-east/kuwait-detains-18-suspected-financing-lebanons-hezbollah-kuwaiti-newspapers-2021-11-18/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3234400_
https://www.reuters.com/world/middle-east/kuwait-detains-18-suspected-financing-lebanons-hezbollah-kuwaiti-newspapers-2021-11-18/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3234400_
https://www.reuters.com/world/middle-east/kuwait-detains-18-suspected-financing-lebanons-hezbollah-kuwaiti-newspapers-2021-11-18/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3234400_
https://www.reuters.com/world/middle-east/kuwait-detains-18-suspected-financing-lebanons-hezbollah-kuwaiti-newspapers-2021-11-18/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3234400_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffb0c2fe61be47d6b16eddf7a4175b76&_e=zw6SFAasUynSd7faa4fCZJgqSkMpnQvho1rsxODbUSoue8Xt8N7eCegiJHnqvrVTV9NsUYmhbEs1cO2hgPl8KYtepCJI0S8rSGy4K7ZhD79--zewUDhr_CtGO2gia4Y0P-AECoeuP6g7QOTMcRnhns22L00GKHJqydkJzefWizphbQZOZ0sCxxWzmU1070-QArj7xvycWm5xo-VQvFigW7sDw7ppSr3hCFLZK7hwmvR0PG9_Xw3GjaiuoyPBtjgHRXzfYsm0c9a-U6erYuHpYI3xYoGIfJkGn3h-6d8o8hPB_02_JSnLBJT32lxMINJhGpGJBK_fuuIrnZSx-g3E_WfHY-efU_Z0zYstvgo4aCx28AOtmEO50XAW-gwQBW1QaJzIRnrPB1f0cXJr8Um4qoUQxMo0G60HZZbYdkuht8rZgE67HdnRxmIQpP-jC_i1tpyDmSiXO2aIpOfyMzxLWA%3D%3D
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=ffb0c2fe61be47d6b16eddf7a4175b76&_e=zw6SFAasUynSd7faa4fCZJgqSkMpnQvho1rsxODbUSoue8Xt8N7eCegiJHnqvrVTV9NsUYmhbEs1cO2hgPl8KYtepCJI0S8rSGy4K7ZhD79--zewUDhr_CtGO2gia4Y0P-AECoeuP6g7QOTMcRnhns22L00GKHJqydkJzefWizphbQZOZ0sCxxWzmU1070-QArj7xvycWm5xo-VQvFigW7sDw7ppSr3hCFLZK7hwmvR0PG9_Xw3GjaiuoyPBtjgHRXzfYsm0c9a-U6erYuHpYI3xYoGIfJkGn3h-6d8o8hPB_02_JSnLBJT32lxMINJhGpGJBK_fuuIrnZSx-g3E_WfHY-efU_Z0zYstvgo4aCx28AOtmEO50XAW-gwQBW1QaJzIRnrPB1f0cXJr8Um4qoUQxMo0G60HZZbYdkuht8rZgE67HdnRxmIQpP-jC_i1tpyDmSiXO2aIpOfyMzxLWA%3D%3D
https://www.reuters.com/world/africa/militant-attack-kills-20-burkina-military-police-says-security-minister-2021-11-14/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3203912_
https://apnews.com/article/africa-niger-nigeria-a0e8be6840fce87b0e7e15c8a9430211?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3219423_
http://links.counterextremism.com/u/click?_t=540b694a4fc1494f80a59f7bd6dc5d1d&_m=51d087c7471f4d43bc4f444de041fb07&_e=ohV-Qhcp-OYgiPjtutw0GLQYL3SeiIut39f_QMOUMPasuhlis7zBXhMEO1Jw14Eup6xMSVDFDRjeuX5o9p-LSAjw8tnM50RzsME965udEqAiASbI-5_rb616KvAdY_PgiNtocryC9ESW_nXf2o_2gpd0vPcDqdgztss0-EPYH34R1L3smjpJA_JvkohA7skbRY1zFQMTUzDV6jfXy10A94Dqt_OAd8EiORuuHbSTnt9AXWhSqAM9hdLqdnB8jMnxJ4LYUi3Q5ctg60G9b2_82xkFTQioVcBy5_q_SKmN4Z1dfTbRz5MKeG3zefkx3x7J-klmiE7ZBoOhRWub6CjYbBrMGPyXhBTwlZBG2sLAK6lOFjm3bFfSwYw8aHx0u4w3WOojmxsiI9OIm-U3-LRCxsqygtjfwSJGHn0CZMLdtoXLS1WyDX21xJQEQ1pm0bLs
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/islamic-state-claims-attack-pakistani-police-barracks-2021-11-14/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3203912_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/two-blasts-hit-afghan-capital-kabul-officials-say-2021-11-17/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3226629_
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/two-blasts-hit-afghan-capital-kabul-officials-say-2021-11-17/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=3226629_

