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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, მაიკ პომპეო,  ჰამასის 

ტერორისტების მხარდაჭერაში ლიბერალებს ადანაშაულებს. პომპეოს განცხადებით, 

პრეზიდენტი ბაიდენის ადმინისტრაცია ირანთან წარუმატებელი გარიგების აღდგენის 

პარალელურად პარტნიორ ისრაელს კარგავს. 

ოფიციალურმა ვაშინგტონმა ორი ერაყისა და ერთი სირიის მოქალაქე შავ სიაში შეიყვანა. 

აღნიშნულ პირებს ბრალად ედებათ ტერორისტული ორგანიზაცია, დაეშის დაფინანსება.  

ამასთანავე, ბაიდენის ადმინისტრაციამ საქნციები დაუწესა კომპანიას, რომელიც 

დაეშისთვის ფინანსების გადაცემას უწყობდა ხელს.  

გენერალურმა პროკურორმა, მერიკ გარლანდმა, საშინაო ტერორიზმთან ბრძოლა თავის 

მთავარ პრიორიტეტად გამოაცხადა.  

გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ წარადგინა ანგარიში, სადაც 2017 წელს 

რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერებზე ბეისბოლის ვარჯიშის დროს 

განხორციელებულ თავდასხმას, რომლის დროსაც 5 ადამიანი დაშავდა, ტერორისტული 

თავდასხმის კვალიფიკაცია მიენიჭა.  

23 წლის დეიმონ ჯოსეფმა (ასევე ცნობილი, როგორც აბდულაჰ ალი იუსუფი) ტოლედოში 

სინაგოგაზე თავდასხმის დაგეგმვა და დაეშისთვის ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა 

აღიარა.  

 

დანია 

დანია 3 დედისა და 19 ბავშვის რეპატრიაციისათვის ემზადება. აღნიშნული პირები ამ 

დროისათვის ალ-ჰოლის ბანაკში იმყოფებიან. დანიის მთავრობამ გადაწყვეტილება მას 

შემდეგ მიიღო, რაც სადამკვირვებლო კომისიამ ალ-ჰოლის ბანაკებში არსებული 

სიტუაციის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა.   

რუსეთი 

სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის განცხადებით, რუსეთის საჰაერო 

ბომბდამშენებმა სირიის უდაბნოს რეგიონში ორი დღის განმავლობაში 180 რეიდი 

განახორციელეს. 

https://www.newsweek.com/mike-pompeo-liberals-siding-hamas-terrorists-against-america-1592384?piano_t=1
https://www.newsweek.com/mike-pompeo-liberals-siding-hamas-terrorists-against-america-1592384?piano_t=1
https://www.newsweek.com/mike-pompeo-liberals-siding-hamas-terrorists-against-america-1592384?piano_t=1
https://shafaq.com/en/World/Washington-blacklists-two-Iraqis-and-a-Syrian-for-financing-ISIS
https://shafaq.com/en/World/Washington-blacklists-two-Iraqis-and-a-Syrian-for-financing-ISIS
https://www.upi.com/Top_News/US/2021/05/18/United-States-sanctions-Islamic-State-money-network/8531621311117/?ur3=1
https://www.upi.com/Top_News/US/2021/05/18/United-States-sanctions-Islamic-State-money-network/8531621311117/?ur3=1
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/18/merrick-garland-domestic-terrorism-civil-rights-justice-department?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/18/merrick-garland-domestic-terrorism-civil-rights-justice-department?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://thehill.com/policy/national-security/553958-fbi-reclassifies-2017-baseball-field-shooting-as-domestic-terror?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://thehill.com/policy/national-security/553958-fbi-reclassifies-2017-baseball-field-shooting-as-domestic-terror?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://thehill.com/policy/national-security/553958-fbi-reclassifies-2017-baseball-field-shooting-as-domestic-terror?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://thehill.com/policy/national-security/553958-fbi-reclassifies-2017-baseball-field-shooting-as-domestic-terror?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/holland-man-pleads-guilty-providing-material-support-isis-and-attempting-commit-attack
https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/holland-man-pleads-guilty-providing-material-support-isis-and-attempting-commit-attack
https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/holland-man-pleads-guilty-providing-material-support-isis-and-attempting-commit-attack
https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/holland-man-pleads-guilty-providing-material-support-isis-and-attempting-commit-attack
https://www.dailysabah.com/world/syrian-crisis/denmark-to-repatriate-daesh-fighters-children-from-ypg-run-camps
https://www.dailysabah.com/world/syrian-crisis/denmark-to-repatriate-daesh-fighters-children-from-ypg-run-camps
https://english.aawsat.com/home/article/2975651/180-russian-air-strikes-target-isis-hideouts-syrian-desert
https://english.aawsat.com/home/article/2975651/180-russian-air-strikes-target-isis-hideouts-syrian-desert


 
 

 2 

დაიჯესტი, 17-24 მაისი, 2021 

სერბეთი 

სერბეთში რუსეთისა და სერბეთის ერთობლივიკონტრტერორისტული წვრთნები დაიწყო. 

წრთვნები 25 მაისს დასრულდება და მასში 200 რუსი სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას. 

 

თურქეთი 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთის ტერიტორიაზე ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის 

ფარგლებში სულ მცირე 10 ტერორისტი გაანეიტრალეს.  

თურქულმა ძალებმა ჩრდილოეთ ერაყში ჩატარებული სპეცოპერაციისას ქურთისტანის 

მუშათა პარტიის 113 ტერორისტი მოკლა.  

თურქეთის კონტრდაზვერვის სამსახურისა და სამხედრო დანაყოფების მიერ ჩატარებულ 

ერთობლივ ოპერაციაში, ქურთისტანის მუშათა პარტიის სირიული დაჯგუფების მეთაური 

მოკლეს. უსაფრთხოების ძალების განცხადებით, ტერორისტი სოფი ნურეტინი, 

ქურთისტანის მუშათა პარტიის ამ დრომდე განეიტრალირებულ ლიდერებს შორის 

ყველაზე მაღალი რანგის წოდებით სარგებლობდა.  

თურქეთის უსაფრთხოების ძალების მიერ განეიტრალებული ქურთისტანის მუშათა 

პარტიის ორი ტერორისტიდან ერთ-ერთი, ძებნილთა სიის წითელ კატეგორიაში 

იმყოფებოდა. დაკავებულები, აიდინ სიმსეკი და აჯით ბისმილი, 2018 წლიდან 

პასუხისმგებლები არიან მრავალი მოქალაქის სიკვდილზე.   

ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს  თურქული ულტრამემარჯვენე ორგანიზაცია,  

ნაცრისფერი მგლები, ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში შეიყვანოს. 

ევროპარლამენტის მომხსენებელმა, ნაჩო სანჩეს ამორმა, წარადგინა ანგარიში, რომლის 

მიხედვითაც აღნიშნული ჯგუფი სომხების, ქურთებისა და ბერძნებისათვის საფრთხეს 

წარმოადგენს.  

 

ისრაელი 

იერუსალიმის აღმოსავლეთ ნაწილში თავდასხმის შედეგად 6 პოლიციელი დაშავდა. 

პიროვნება, რომელიც საკუთარ თავს პალესტინელად აცხადებდა მანქანით დაეჯახა 

საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა აღნიშნული პირი 

ადგილზე გაანეიტრალა.    

https://tass.com/defense/1291787
https://tass.com/defense/1291787
https://www.aa.com.tr/en/turkey/10-terrorists-neutralized-in-southeastern-turkey/2244094
https://www.aa.com.tr/en/turkey/10-terrorists-neutralized-in-southeastern-turkey/2244094
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/113-pkk-terrorists-eliminated-in-northern-iraq-operations-akar
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/113-pkk-terrorists-eliminated-in-northern-iraq-operations-akar
https://www.google.com/search?q=%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&oq=%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&aqs=chrome..69i57.1683j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&oq=%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&aqs=chrome..69i57.1683j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&oq=%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&aqs=chrome..69i57.1683j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.aa.com.tr/en/turkey/wanted-pkk-terrorist-among-2-neutralized-in-turkey/2246353
https://www.duvarenglish.com/european-parliament-calls-on-eu-to-add-grey-wolves-to-terrorist-list-news-57537
https://www.duvarenglish.com/european-parliament-calls-on-eu-to-add-grey-wolves-to-terrorist-list-news-57537
https://www.duvarenglish.com/european-parliament-calls-on-eu-to-add-grey-wolves-to-terrorist-list-news-57537
https://www.algemeiner.com/2021/05/16/car-ramming-terrorist-attack-in-eastern-jerusalem-leaves-several-israeli-police-injured/
https://www.algemeiner.com/2021/05/16/car-ramming-terrorist-attack-in-eastern-jerusalem-leaves-several-israeli-police-injured/
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ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ქალაქ ჰებრონში დაბომბვის მცდელობა აღკვეთეს.  

 

პარტია ‘ახალი იმედის’ ლიდერმა, გიდეონ საარმა, კნესეტს ახალი კანონპროექტი 

წარუდგინა, რომლის მიზანსაც პოტენციური ტერორისტებისთვის მოქალაქეობასა და 

მუდმივ საცხოვრებელზე განაცხადის გაკეთების პროცესის გართულება წარმოადგენს.  

 

ღაზაში ჩატარებული სამხედრო-საჰაერო სპეცოპერაციისას ისლამური ჯიჰადის 

ჩრდილოეთ დივიზიის მეთაური, ჰასამ აბუ ჰარბედი დაიღუპა.  

ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, საერთო ჯამში სულ მცირე 150 

პალესტინელი ტერორისტი გაანადგურეს. აღნიშნული ტერორისტების უმრავლესობა 

ჰამასის წევრი იყო.  

21 მაისს, 11 დღიანი ომის შემდეგ ისრაელი და ჰამასი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ.  

 

სირია 

ჩრდილოეთ სირიის ალ-ჰასაკას პროვინციაში ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრებმა 

მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნეს. აღნიშნული თავდასხმა მას შემდეგ განხორციელდა, რაც 

ადგილობრივმა მოსახლეობამ ქურთისტანის მუშათა პარტიის მიერ დაწესებული ახალი 

ფასების გაპროტესტება დაიწყო. თავდასხმას სულ მცირე, ორი ადამიანის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა.   

ალეპოს აღმოსავლეთით  დაეშის მებრძოლები სამხედრო პირებს თავს დაესხნენ. 

თავდასხმას 8 სამხედრო პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა.   

ქალაქ ალ-ბუსაირაში დაეშმა სირიის დემოკრატიული ძალების მანქანა ააფეთქა. აფეთქების 

შედეგად დაშავებულია ოთხი ადამიანი.   

სირიის დემოკრატიული ძალების გენერლის, მაზლოუმ აბდის განცხადებით, გლობალური 

კოალიცია ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ სირიაში მანამდე დარჩება, სანამ წარმატებით არ 

დასრულდება დაეშის დარჩენილი ნაწილების განადგურება.   

 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/306368
https://www.jpost.com/breaking-news/saar-forwards-knesset-bill-to-revoke-residency-of-terrorists-668411
https://www.jpost.com/breaking-news/saar-forwards-knesset-bill-to-revoke-residency-of-terrorists-668411
https://www.jpost.com/breaking-news/saar-forwards-knesset-bill-to-revoke-residency-of-terrorists-668411
https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-air-strike-kills-islamic-jihad-commander-gaza-militant-group-says-2021-05-17/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-air-strike-kills-islamic-jihad-commander-gaza-militant-group-says-2021-05-17/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-air-strike-kills-islamic-jihad-commander-gaza-militant-group-says-2021-05-17/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://www.algemeiner.com/2021/05/18/idf-150-palestinian-terrorists-in-gaza-eliminated-attack-on-tunnel-system-continues/
https://www.algemeiner.com/2021/05/18/idf-150-palestinian-terrorists-in-gaza-eliminated-attack-on-tunnel-system-continues/
https://apnews.com/article/israel-palestinian-cease-fire-hamas-caac81bc36fe9be67ac2f7c27000c74b
https://apnews.com/article/israel-palestinian-cease-fire-hamas-caac81bc36fe9be67ac2f7c27000c74b
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/2-civilians-killed-by-ypg-pkk-terrorist-fire-during-protest/2246300
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/2-civilians-killed-by-ypg-pkk-terrorist-fire-during-protest/2246300
https://www.syriahr.com/en/216542/
https://www.syriahr.com/en/216542/
https://www.syriahr.com/en/216550/
https://www.syriahr.com/en/216550/
https://shafaq.com/en/World/The-Global-Coalition-will-remain-in-NES-until-ISIS-is-defeated-Abdi-says
https://shafaq.com/en/World/The-Global-Coalition-will-remain-in-NES-until-ISIS-is-defeated-Abdi-says
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ლიბანი 

ლიბანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაეშის აღზევებაში სპარსეთის ყურის ქვეყნები 

დაადანაშაულა.  

 

ერაყი 

ერაყის უშიშროების სამსახურის პრესცენტრის განცხადებით, ნინევიის დასავლეთით 

დაეშის ორი სახიფათო ტერორისტი დააკავეს.  

ერაყის კონტრდაზვერვის სამსახურმა დიალას რეგიონში დაეშთან დაკავშირებული 4 

ტერორისტი დააკავა.  

ერაყელმა ჯარისკაცებმა კონტრტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში დაეშის 8 

ტერორისტი გაანეიტრალეს. 

კონტრტერორისტულმა სამსახურმა კირკუკსა და ალ-ანბარში 3 ტერორისტი დააკავა.  

 

დჰიქარის პროვინციაში გზისპირა ბომბი აფეთქდა, რომლის სამიზნესაც გლობალური 

კოალიციის კოლონა წარმოადგენდა. აღნიშნულ აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ამ 

დრომდე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არცერთ ჯგუფს არ აუღია.   

 

ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სადაზვერვო და ფედერალური გამოძიების 

სააგენტომ კირკუკის პროვინციაში დაეშის 6 ტერორისტი დააკავა. დაკავებულ პირთაგან 

ერთ-ერთი სპაიხერის ბანაკის მკვლელობების მონაწილეა.  

 

ალჟირი 

ალჟირის ხელისუფლებამ სეპარატისტული ჯგუფები, „მოძრაობა კაბილის 

ავტონომიისთვის“ (MAK) და „რაჩადის ოპოზიციური ჯგუფი“ ტერორისტულ 

ერთეულებად გამოაცხადა. „მოძრაობა კაბილის ავტონომიისთვის“ ალჟირის მთავრობის 

წინააღმდეგ თავდასხმების დაგეგმვაშია ბრალდებული.  

 

 

 

https://www.farsnews.ir/en/news/14000228000843/Lebann%E2%80%99s-FM-Blames-Arab-Saes-in-Persian-Glf-Regin-fr-Rise-f-Daesh
https://www.farsnews.ir/en/news/14000228000843/Lebann%E2%80%99s-FM-Blames-Arab-Saes-in-Persian-Glf-Regin-fr-Rise-f-Daesh
https://www.farsnews.ir/en/news/14000228000843/Lebann%E2%80%99s-FM-Blames-Arab-Saes-in-Persian-Glf-Regin-fr-Rise-f-Daesh
https://www.farsnews.ir/en/news/14000228000843/Lebann%E2%80%99s-FM-Blames-Arab-Saes-in-Persian-Glf-Regin-fr-Rise-f-Daesh
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Two-prominent-ISIS-leaders-arrested-in-Nineveh
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraq-s-Intelligence-Agency-arrests-four-ISIS-terrorists-in-Diyala
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraq-s-Intelligence-Agency-arrests-four-ISIS-terrorists-in-Diyala
https://en.mehrnews.com/news/173565/8-ISIL-terrorists-killed-in-northern-Iraq
https://en.mehrnews.com/news/173565/8-ISIL-terrorists-killed-in-northern-Iraq
https://en.mehrnews.com/news/173565/8-ISIL-terrorists-killed-in-northern-Iraq
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Three-ISIS-terrorists-arrested-in-Kirkuk-and-al-Anbar
https://shafaq.com/en/Iraq-News/IED-explosion-targets-a-convoy-of-the-Coalition-in-Southen-Iraq-0
https://shafaq.com/en/Iraq-News/IED-explosion-targets-a-convoy-of-the-Coalition-in-Southen-Iraq-0
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-security-forces-arrest-an-ISIS-terrorist-involved-in-Speicher-massacre-and-five-others-in-Kirkuk
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Iraqi-security-forces-arrest-an-ISIS-terrorist-involved-in-Speicher-massacre-and-five-others-in-Kirkuk
https://www.africanews.com/2021/05/19/algeria-labells-opposition-movements-as-terrorist-groups/
https://www.africanews.com/2021/05/19/algeria-labells-opposition-movements-as-terrorist-groups/
https://www.africanews.com/2021/05/19/algeria-labells-opposition-movements-as-terrorist-groups/
https://www.africanews.com/2021/05/19/algeria-labells-opposition-movements-as-terrorist-groups/
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ტუნისი 

ტუნისის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ეროვნულმა არმიამ საჰაერო და 

სახმელეთო ოპერაციის ფარგლებში  5 ისლამისტი მებრძოლი გაანეიტრალა.  

 

ნიგერი 

გაეროს სააგენტოს განცხადებით, ექსტრემისტული დაჯგუფებების თავდასხმების გამო 10 

000-ზე მეტმა ადამიანმა საკუთარი სახლი დატოვა  და ნიგერის დასავლეთით, თავი ქალაქ 

ტილაბერის შეაფარა.  

 

მალი 

20 მაისს ქალაქ მაოში, საგზაო ნაღმის აფეთქებას 16 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა. მალიში გაეროს სამშვიდობო კორპუსის წარმომადგენლის, სულეიმან 

დემბელეს განცხადებით, ამ დროისათვის თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არცერთ 

დაჯგუფებას არ აუღია.  

გაერთიანებული სამეფოს ჯარისკაცებმა სპეცოპერაციის ფარგლებში დაეშთან 

აფილირებული ტერორისტების მიერ დამალული იარაღი და ამუნიცია ამოიღეს. 

 

ნიგერია 

ნიგერიის ეროვნული თავდაცვის ძალებმა სპეცოპერაციის ფარგლებში ტერორისტული 

ორგანიზაცია,  ბოკო ჰარამის წევრების შეკრება დაარბია.  აღნიშნული სპეცოპერაციის 

შედეგად განეიტრალებულია ორგანიზაციის 40 ტერორისტი მებრძოლი.   

შეიარაღებულმა ტერორისტებმა კადუნას პროვინციაში მდებარე ლიბალეს სამშენებლო 

კომპანიის შენობაში განლაგებულ ჯარებს ცეცხლი გაუხსნეს. სროლის შედეგად 

გარდაიცვალა 5 ადამიანი.   

დაეშის დასავლეთ-აფრიკული პროვინციის (ISWAP)  მებრძოლები სამბისას ტყეში, ბოკო 

ჰარამის სამხედრო ბაზაზე შეიჭრნენ. აღნიშნული თავდასხმის მიზანს ბოკო ჰარამის 

https://thearabweekly.com/tunisia-troops-kill-five-suspected-terrorists-western-mountains
https://thearabweekly.com/tunisia-troops-kill-five-suspected-terrorists-western-mountains
https://thearabweekly.com/tunisia-troops-kill-five-suspected-terrorists-western-mountains
https://thearabweekly.com/tunisia-troops-kill-five-suspected-terrorists-western-mountains
https://www.dailysabah.com/world/africa/at-least-10000-have-fled-amid-ongoing-extremist-attacks-in-niger?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://www.dailysabah.com/world/africa/at-least-10000-have-fled-amid-ongoing-extremist-attacks-in-niger?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://www.dailysabah.com/world/africa/at-least-10000-have-fled-amid-ongoing-extremist-attacks-in-niger?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2352513_
https://www.reuters.com/article/mali-security/explosive-device-kills-16-in-northern-mali-idUSL2N2N71QA?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2368172_
https://www.reuters.com/article/mali-security/explosive-device-kills-16-in-northern-mali-idUSL2N2N71QA?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2368172_
https://www.reuters.com/article/mali-security/explosive-device-kills-16-in-northern-mali-idUSL2N2N71QA?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2368172_
https://www.reuters.com/article/mali-security/explosive-device-kills-16-in-northern-mali-idUSL2N2N71QA?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2368172_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/british-troops-seize-hidden-weapons-cache-from-isis-linked-militants-in-mali-1.1223129?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2347149_
https://www.thenationalnews.com/world/europe/british-troops-seize-hidden-weapons-cache-from-isis-linked-militants-in-mali-1.1223129?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2347149_
https://dailypost.ng/2021/05/16/40-terrorists-dead-as-army-bombs-boko-haram-meeting/
https://dailypost.ng/2021/05/16/40-terrorists-dead-as-army-bombs-boko-haram-meeting/
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/462297-five-killed-three-chinese-expatriates-missing-as-terrorists-attack-nigerian-troops.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/462297-five-killed-three-chinese-expatriates-missing-as-terrorists-attack-nigerian-troops.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/462297-five-killed-three-chinese-expatriates-missing-as-terrorists-attack-nigerian-troops.html
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ლიდერის, აბუ-ბაქრ შეკაუს, შეპყრობა წარმოადგენდა, რომელმაც წინააღმდეგობის 

გაწევის მიზნით სუიციდური აფეთქება განახორციელა.  

 

კენია 

საპატრული სამსახურის პრესცენტრის განცხადებით, ლამუს მუნიციპალიტეტში ალ-

შაბააბის მიერ ჯარისკაცებზე თავდასხმისა და ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა შვიდი 

ჯარისკაცი და დაიკარგა ერთი. 

 

ბურკინა-ფასო 

ბურკინა-ფასოს ჩრდილოეთ რეგიონში, შეიარაღებულმა პირებმა, ნათლობისას 15 ადამიანი 

მოკლეს. ამ დროისათვის აღნიშნულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. 

 

 

ავღანეთი 

14 მაისს, ქაბულში ერთ-ერთ მეჩეთზე განხორციელებულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა 

დაეშმა აიღო. აღნიშნულ თავდასხმას სულ მცირე 12 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.   

 

ჰერათის პროვინციაში გზისპირა ბომბის ნაადრევ აფეთქებას თალიბანის სამი წევრი 

ემსხვერპლა.     

ლოგარის პროვინციაში თალიბანის სამალავზე განხორციელებული საჰაერო იერიშისას 

თალიბანის 12 მებრძოლი დაიღუპა.   

ავღანეთის ეროვნული უსაფრთხოების  (NSC) სპიკერის, რაჰმატულა ანდარის განცხადებით, 

თალიბანი მოწოდებულია ომის გაგრძელებისკენ და აქვს იდეოლოგიური და ფინანსური 

მხარდამჭერა სხვა ტერორისტული ჯგუფებისგან.  

Ჰელმანდში განხორციელებული კონტრტერორისტული ოპერაციის შედეგად თალიბანის 

14 წევრი მოკლეს. დაღუპულთა შორისაა თალიბანის უფროსი მეთაური, მულაჰ ვაჰიდულა.   

https://hallmarknews.com/boko-haram-leader-shekau-reportedly-killed-in-duel-with-iswap-terrorists/
https://hallmarknews.com/boko-haram-leader-shekau-reportedly-killed-in-duel-with-iswap-terrorists/
https://hallmarknews.com/boko-haram-leader-shekau-reportedly-killed-in-duel-with-iswap-terrorists/
https://hallmarknews.com/boko-haram-leader-shekau-reportedly-killed-in-duel-with-iswap-terrorists/
https://abcnews.go.com/International/wireStory/kenyan-soldiers-killed-jihadi-ambush-lamu-county-77783783
https://abcnews.go.com/International/wireStory/kenyan-soldiers-killed-jihadi-ambush-lamu-county-77783783
https://abcnews.go.com/International/wireStory/kenyan-soldiers-killed-jihadi-ambush-lamu-county-77783783
https://www.reuters.com/world/africa/armed-men-kill-15-baptism-northern-burkina-faso-2021-05-19/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2362927_
https://www.reuters.com/world/africa/armed-men-kill-15-baptism-northern-burkina-faso-2021-05-19/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2362927_
https://www.reuters.com/world/africa/armed-men-kill-15-baptism-northern-burkina-faso-2021-05-19/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2362927_
https://www.reuters.com/world/africa/armed-men-kill-15-baptism-northern-burkina-faso-2021-05-19/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2362927_
https://www.jpost.com/breaking-news/isis-claims-responsibility-for-kabul-mosque-terror-attack-report-668274?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2347149_
https://bakhtarnews.af/3-taliban-militants-killed-in-own-mine-blast-in-west-afghanistan/
https://bakhtarnews.af/3-taliban-militants-killed-in-own-mine-blast-in-west-afghanistan/
https://bakhtarnews.af/3-taliban-militants-killed-in-own-mine-blast-in-west-afghanistan/
https://bakhtarnews.af/3-taliban-militants-killed-in-own-mine-blast-in-west-afghanistan/
https://www.aninews.in/news/world/asia/afghan-air-raids-kill-12-terrorists-in-eastern-logar-province20210518150410/
https://ariananews.af/nsc-claims-taliban-still-has-firm-ties-with-terrorist-groups/
https://ariananews.af/nsc-claims-taliban-still-has-firm-ties-with-terrorist-groups/
https://bakhtarnews.af/senior-taliban-commander-with-13-colleagues-killed-in-helmand/
https://bakhtarnews.af/senior-taliban-commander-with-13-colleagues-killed-in-helmand/
https://bakhtarnews.af/senior-taliban-commander-with-13-colleagues-killed-in-helmand/
https://bakhtarnews.af/senior-taliban-commander-with-13-colleagues-killed-in-helmand/
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ფარიაბის პროვინციაში ავღანეთის საჰაერო ძალებმა თალიბანზე საჰაერო იერიში მიიტანა. 

სპეცოპერაციის შედეგად, თალიბანის 19 ტერორისტი, - მათ შორის ოთხი მაღალი რანგის 

წევრი და სამი პაკისტანის მოქალაქე დაიღუპა.  

 

ინდოეთი 

ინდოეთის უსაფრთხოების ძალებმა ჯამუსა და ქაშმირის რეგიონში ორი ტერორისტი 

გაანეიტრალა.  

 

კონტრტერორისტული დაჯგუფების მიერ სრინაგარში ჩატარებული სპეცოპერაციისას 

ტერორისტუი დაჯგუფება ალ-ბადრის („სავსე მთვარის“) ორი ტერორისტი მოკლეს. 

 

ჩინეთი 

ჩინეთმა ავღანეთთან კონტრტერორიზმისა და უსაფრთხოების კუთხით თანამშრომლობის 

სურვილი გამოთქვა. ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმაა ავღანეთის 

კონტრტერორისტული რესურსების გაძლიერებაზე ისაუბრეს. 

ფილიპინები 

ფილიპინების სამთავრობო ჯარებმა ორი სხვადასხვა სპეცოპერაციის დროს აბუ საიაფის 

სამი და ბანგსამოროს ისლამური თავისუფლების მებრძოლების ორი წევრი მოკლეს.  

ახალი ზელანდია 

მამაკაცს ოკლენდიდან ბრალად ტერორიზმის ქმედებების წამახალისებელი მასალების 

გავრცელება და ცივი იარაღის შეძენა ედება. ვიდეოები, რომლებსაც აღნიშნული პირი 

ავრცელებდა, ძალადობრივი ხასიათის სცენებს შეიცავდა.   

 

შრი-ლანკა  

შრი-ლანკას უსაფრთხოების ძალებმა ტერორისტული თავდასხმის აღკვეთის მიზნით 

სპეცოპერაციის ფარგლებში 10 პირი დააკავა.   

 

 

https://www.aninews.in/news/world/asia/afghan-air-force-airstrikes-kill-19-taliban-terrorists-including-pakistani-affiliates20210519124134/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/2-terrorists-killed-in-encounter-with-security-forces-in-srinagar/articleshow/82702000.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/2-terrorists-killed-in-encounter-with-security-forces-in-srinagar/articleshow/82702000.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/2-terrorists-killed-in-encounter-with-security-forces-in-srinagar/articleshow/82702000.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/2-terrorists-killed-in-encounter-with-security-forces-in-srinagar/articleshow/82702000.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/2-al-badr-terrorists-killed-in-jk-encounter/articleshow/82720248.cms
https://pajhwok.com/2021/05/18/china-offers-afghanistan-counter-terrorism-cooperation/
https://pajhwok.com/2021/05/18/china-offers-afghanistan-counter-terrorism-cooperation/
https://pajhwok.com/2021/05/18/china-offers-afghanistan-counter-terrorism-cooperation/
https://pajhwok.com/2021/05/18/china-offers-afghanistan-counter-terrorism-cooperation/
https://www.manilatimes.net/2021/05/18/news/regions/3-asg-2-biff-terrorists-killed-in-encounter/873834/
https://www.manilatimes.net/2021/05/18/news/regions/3-asg-2-biff-terrorists-killed-in-encounter/873834/
https://www.nzherald.co.nz/nz/auckland-man-on-trial-accused-of-possessing-isis-material-before-buying-hunting-knife/2QER7556MDPZOIBHRBAD2E5VTA/
https://www.nzherald.co.nz/nz/auckland-man-on-trial-accused-of-possessing-isis-material-before-buying-hunting-knife/2QER7556MDPZOIBHRBAD2E5VTA/
https://www.nzherald.co.nz/nz/auckland-man-on-trial-accused-of-possessing-isis-material-before-buying-hunting-knife/2QER7556MDPZOIBHRBAD2E5VTA/
https://www.nzherald.co.nz/nz/auckland-man-on-trial-accused-of-possessing-isis-material-before-buying-hunting-knife/2QER7556MDPZOIBHRBAD2E5VTA/
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lanka-arrests-tamil-men-and-women-under-terrorism-charges-over-mullivaikkal

