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ამერიკის შეერთებული შტატები 
 

დენვერში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია ოთხი პირი. აღნიშნული 

პირებს ბეისბოლის მატჩის დროს მასობრივი სროლა ჰქონდათ დაგეგმილი. სპეცოპერაციის 

შედეგად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებები, ჯავშანტექნიკა, 16 ცეცხლსასროლი 

იარაღი და 1000-ზე მეტი საბრძოლო მასალა. 

 

ფედერალურმა სასამართლომ სამი ისლამური ბანკი, ასევე - სირია, ირანი და ირანის 

რევოლუციური გვარდია ჰამასის მიერ 2015 წელს განხორციელებული ტერორისტული აქტის 

ხელშეწყობაში დაადანაშაულა. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში 6 იანვრის მოვლენებთან დაკავშირებით 

შექმნილმა სპეციალურმა საგამოძიებო კომიტეტმა პირველი სხდომა გამართა. 

 

 

ვენესუელა 
 

პროკურორებმა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, ფრედი გევარას, ბრალი წაუყენეს ტერორიზმისა 

მუხლით. გევარა ოპოზიციის ლიდერის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 

ვენესუელის ლეგიტიმურ პრეზიდენტად აღიარებული, ხუან გუაიდოს მეგობარია. 

 

 

გაერთიანებული სამეფო  
 

გაერთიანებულ სამეფოში დაიწყო მსჯელობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული 

ნეონაცისტური დაჯგუფება The Base-ის აკრძალვის შესახებ. აღნიშნული ჯგუფი 2018 წელს 

შეიქმნა და მიზნად ისახავს რასობრივი ომის დაწყებას. საგამოძიებო უწყბების განცხადებით 

The Base აქტიურად თანამშრომლობს გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე აკრძალულ 

დაჯგუფება Atomwaffen Division-თან. 

 

 

გერმანია 
 

გერმანიის საგარეო სადაზვერვო სააგენტოს განცხადებით, ტერორიზმი კვლავ დიდ 

გამოწვევად რჩება. სადაზვერვო უწყების დირექტორის, ბრუნო კალის განცხადებით, 

მიუხედავად იმისა, რომ ტრანსატლანტიკურ სივრცეში ისლამისტური ტერორიზმი წინა 

https://www.independent.co.uk/us/four-arrested-ammunition-terror-plot-mlb-game-b1882829.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.independent.co.uk/us/four-arrested-ammunition-terror-plot-mlb-game-b1882829.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.jpost.com/diaspora/in-first-us-court-rules-syria-iran-irgc-banks-liable-for-hamas-attack-673789?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2593436_
https://www.cbsnews.com/news/january-6-committee-insurrection-law-enforcement-officers-hearing/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2599478_
https://www.cbsnews.com/news/january-6-committee-insurrection-law-enforcement-officers-hearing/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2599478_
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-security-forces-attempt-detain-guaido-wife-rosales-says-2021-07-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-security-forces-attempt-detain-guaido-wife-rosales-says-2021-07-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-security-forces-attempt-detain-guaido-wife-rosales-says-2021-07-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-security-forces-attempt-detain-guaido-wife-rosales-says-2021-07-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-security-forces-attempt-detain-guaido-wife-rosales-says-2021-07-12/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-base-white-supremacist-terrorist-us-b1882473.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-base-white-supremacist-terrorist-us-b1882473.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-base-white-supremacist-terrorist-us-b1882473.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-base-white-supremacist-terrorist-us-b1882473.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.dw.com/en/german-spy-chief-warns-of-islamic-states-strength/a-58253657?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.dw.com/en/german-spy-chief-warns-of-islamic-states-strength/a-58253657?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.dw.com/en/german-spy-chief-warns-of-islamic-states-strength/a-58253657?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.dw.com/en/german-spy-chief-warns-of-islamic-states-strength/a-58253657?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
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წლებთან შედარებით შემცირებულია, საერთაშორისო საზოგადოებამ არ უნდა დაივიწყოს 

მისი ნოვატორული ბუნების შესახებ.  

 

გერმანიაში, დაეშის მხარდაჭერასა და ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობის 

ბრალდებით 10-მდე პირის დაკავების ნებართვა გაიცა. ამ დროისათვის საგამოძიებო 

სამუშაოები მიმდინარეობს.  

 

იტალია 

ევროკავშირი იტალიას სასამართლოში უჩივის. ჩივილის მიზეზი “Prüm decisions” შეთანხმების 

შეუსროლებლობაა. აღნიშნული შეთანხმება ევროკავშირისა და იტალიის სამართლებრივი 

სისტემების დაახლოებას უწყობს ხელს, რაც ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში 

თანამშრომლობის მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს. 

 

თურქეთი 

თურქეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების და 

თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა შეძლეს შეთანხმების მიღწევა ქაბულის 

საერთაშორისო აეროპორტის მართვასთან დაკავშირებით, რაც უცხო ქვეყნის საელჩოებს 

ავღანეთში დარჩენის საშუალებას მისცემს. 

 

სირია 

ჩრდილოეთ სირიის ბანაკებში ათასობით უცხოელ ბავშვს უვადო პატიმრობა ემუქრება.  

 

28 წლის ჰიშამ ჩოდჰარიმ, კრიპტოვალუტის დახმარებით ქურთების მიერ კონტროლირებადი 

ბანაკებიდან დაეშის მებრძოლები გაათავისუფლა. 

 

https://www.dw.com/en/german-police-raid-suspected-is-supporters/a-58258943?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2593436_
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/eu-takes-italy-to-court-for-not-sharing-terrorism-related-data/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2599478_
https://www.wsj.com/articles/turkey-u-s-make-progress-in-kabul-airport-talks-prompting-taliban-threat-11626206375?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.wsj.com/articles/turkey-u-s-make-progress-in-kabul-airport-talks-prompting-taliban-threat-11626206375?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.wsj.com/articles/turkey-u-s-make-progress-in-kabul-airport-talks-prompting-taliban-threat-11626206375?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.wsj.com/articles/turkey-u-s-make-progress-in-kabul-airport-talks-prompting-taliban-threat-11626206375?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-57829441?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-57829441?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2021/07/09/uk-fixer-paid-smugglers-to-spring-isis-members-from-syria-camps/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2577275_
https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2021/07/09/uk-fixer-paid-smugglers-to-spring-isis-members-from-syria-camps/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2577275_
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ერაყი 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეში კიდევ უფრო გააქტიურდა ერაყის ტერიტორიაზე.  

ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის უსაფრთხოების საბჭოს (KRSC) გამოაცხადებით, 

უსაფრთხოების ძალებმა ტერორისტულ ორგანიზაცია თალიბანთან აფილირებული პირები 

დააპატიმრეს. აღნიშნული პირები ერბილში თავდასხმის განხორციელებას გეგმავდნენ.   

 

ეგვიპტე  

ეგვიპტის პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა 13 ადამიანის საჩივარი, მათი 

ტერორისტი პირების სიაში შეყვანის შესახებ. ბრალდებულთა საერთო განცხადებით, 

აღნიშნული ნაბიჯი ეგვიპტის პრეზიდენტის, აბდელ ფატა ალ-სისის პოლიტიკურ მიზნებს 

ემსახურება. 

 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული არასამთავრობო ორგანიზაცია Human Rights 

First-ის შეფასებით არაადამიანური მოპყრობა ეგვიპტის ციხეებში ხელს უწყობს დაეშს ახალი 

წევრების რეკრუტირებაში. 

 

ნიგერია 

საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს აფრიკის პროგრამის ანგარიშზე დაყრდნობით, რომ 

ნიგერიაში 2021 წლის პირველ ნახევარში დაღუპულია 5 800 ადამიანი, ხოლო გაიტაცეს 2 943 

ადამიანი.  

 

ნიგერიის არმიამ 1009 ტყვის გათავისუფლება აღიარა. უწყების პრესცენტრის განცხადებით, 

აღნიშნული პირები წარმოადგენენ სუბიექტებს, რომლებიც ტერორიზმთან დაკავშირებული 

ბრალდებით იყვნენ დაკავებული, თუმცა ბრალი არ წარედგინათ.  

https://blogs.timesofisrael.com/alarming-rise-of-islamic-state-in-india-and-iraq/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://blogs.timesofisrael.com/alarming-rise-of-islamic-state-in-india-and-iraq/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25009-Kurdistan-releases-video-of-suspects-confessing-to-plan-for-Eid-terrorist-attacks-in-Erbil?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25009-Kurdistan-releases-video-of-suspects-confessing-to-plan-for-Eid-terrorist-attacks-in-Erbil?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25009-Kurdistan-releases-video-of-suspects-confessing-to-plan-for-Eid-terrorist-attacks-in-Erbil?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.kurdistan24.net/en/story/25009-Kurdistan-releases-video-of-suspects-confessing-to-plan-for-Eid-terrorist-attacks-in-Erbil?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2587960_
https://www.reuters.com/world/middle-east/egypts-top-court-rejects-terrorism-list-appeal-by-activists-source-2021-07-14/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2593436_
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/16/abuse-and-torture-in-egyptian-prisons-fuels-isis-recruitment?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2599478_
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/16/abuse-and-torture-in-egyptian-prisons-fuels-isis-recruitment?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2599478_
http://saharareporters.com/2021/07/12/kidnappers-kill-5800-nigerians-6-months-abducted-1344-june-only%E2%80%94-report?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
http://saharareporters.com/2021/07/12/kidnappers-kill-5800-nigerians-6-months-abducted-1344-june-only%E2%80%94-report?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
http://saharareporters.com/2021/07/12/kidnappers-kill-5800-nigerians-6-months-abducted-1344-june-only%E2%80%94-report?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
http://saharareporters.com/2021/07/12/kidnappers-kill-5800-nigerians-6-months-abducted-1344-june-only%E2%80%94-report?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
http://saharareporters.com/2021/07/12/kidnappers-kill-5800-nigerians-6-months-abducted-1344-june-only%E2%80%94-report?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
http://saharareporters.com/2021/07/12/kidnappers-kill-5800-nigerians-6-months-abducted-1344-june-only%E2%80%94-report?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2582488_
http://saharareporters.com/2021/07/15/nigerian-army-reacts-release-over-1000-ex-boko-haram-fighters?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2599478_
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შეიარაღებული პირები ჩრდილოეთ ნიგერიის ქალაქ ფარუშს თავს დაესხნენ.  თავდასხმას 45-

მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  

 

სომალი 

ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-შაბააბის წევრებმა მოგადიშოში ფეთქებადი ნივთიერებით 

დატვირთული სატვირთო მანქანა ააფეთქეს. თავდასხმას სულ მცირე 9 ადამიანის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა. დაშავებულია 8 პირი.  

 

პაკისტანი 

პაკისტანში ავტობუსის აფეთქებას შედეგად ჩინეთის 9 მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

პაკისტანის ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ ინციდენტი ტერორისტული აქტი იყო.  

 

ავღანეთი 

თალიბანის მიერ ტერიტორიული კონტროლის გავრცელების პირობებში წინა კვირას სულ 

მცირე 347-მა ავღანელმა ლტოლვიმა გადაკვეთა ტაჯიკეთის საზღვარი.  

ოფიციალურმა ავღანეთმა უარყო თალიბანის განცხადება პაკისტანთან საზღვრის სრული 

კონტროლის მოპოვების შესახებ. 
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