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ამერიკის შეერთებული შტატები  

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის მიხედვითაც 

კუბა, ვენესუელა, სირია, ჩრდილოეთ კორეა და ირანი რჩებიან იმ ქვეყნებად, 

რომლებიც მხარს არ უჭერენ აშშ-ს ძალისხმევას ტერორიზმთან ბრძოლაში. ამ სიაში 

მყოფ ქვეყნებს ეკრძალებათ იარაღისა და თავდაცვის სერვისების ექსპორტი და სხვა 

მრავალი შეზღუდვა აქვთ.  

აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა, ენტონი ბლინკენმა, განაცხადა, რომ ირანი აფინანსებს 

ტერორისტულ ჯგუფებს და მხარს უჭერს ტერორიზმს ახლო აღმოსავლეთში, თუმცა 

ბაიდენის ადმინისტრაცია მაინც აპირებს მოუხსნას სანქციები ირანის რეჟიმს.  

პენტაგონის პრეს მდივანმა ჯონ კირბიმ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა, 

რომ აშშ განაგრძობს ბრძოლას ერაყსა და სირიაში დაეშის წინააღმდეგ. ‘ჩვენ ისევ 

გვყავს ჯარები ორივე ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელთაც უნდა შეასრულონ ეს მისია’-

განაცხადა კირბიმ.  

 

გაერთიანებული სამეფო  

ლონდონის დასავლეთით დააკავეს 42 წლის პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია 

საზღვარგარეთ, ისლამისტური ტერორიზმის დაფინანსებაში. პირი ამჟამად 

თავისუფალია, მიმდინარეობს გამოძიება. 

 

გერმანია 

21 წლის რადიკალი ისლამისტი, სირიის მოქალაქე აბდულა ა.ჰ.-ს, რომელიც ქალაქ 

დრეზდენში თავს დაესხა ტურისტებს, რის შედეგადაც ერთი დაიღუპა, ერთი მოკლა, 

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article251665743.html?bm-verify=AAQAAAAD_____8Vjj6gitNySzqfPBnlxnWC2eFwc-oocRZ_XNB1-sXoCHP_1v1Pjju0wRiEDLIb_q2tkYsNddhiVw855HRsx-PtoPiK99iA2fyeQ2vfvkEZnapdlexQ3vKal9Y0bJjqwhUNwcKanCLaV6Zb8lrrFEfBx2g2X51Tz_sxZFwbQE-2ZqNDZodiDdpFxv9ttNvHr374C2jOMturpKPUaUwwHZOBvxBem6dFZ4A9K4Kffz3tf_8IShGasm_Pf5rQWypFwS5mggI9yFeRf5Sv7NG8of9MT1Kh6pozXpxM7J9kVmbl9rldCI9448nREHVC-vFJZ8xisaShaHb9pJTsvN2CVPWDrSrMmZ0A
https://cnsnews.com/article/international/patrick-goodenough/blinken-iran-funds-extremist-groups-biden-wants-return?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2381065_
https://cnsnews.com/article/international/patrick-goodenough/blinken-iran-funds-extremist-groups-biden-wants-return?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2381065_
https://www.kurdistan24.net/en/story/24573-Pentagon-reaffirms-US-commitment-to-fighting-ISIS-in-Iraq,-Syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
https://news.met.police.uk/news/man-arrested-on-suspicion-of-funding-terrorism-428188
https://news.met.police.uk/news/man-arrested-on-suspicion-of-funding-terrorism-428188
https://www.reuters.com/world/europe/syrian-man-gets-life-infidels-knife-attack-germany-2021-05-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2375746_
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მეორე კი მძიმედ დაჭრა, უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აბდულას 

თავდასხმის მოტივი ტურისტების “ურწმუნოებად” აღქმა იყო.  

შვეიცარია 

ქალაქ დულიკენში ქურთისტანის მუშათა პარტიის(PKK)  მხარდამჭერები თავს 

დაესხნენ ნახევრად თურქი ბიზნესმენის ქარხანას შვეიცარიის ჩრდილო-

დასავლეთით და  გამოიყენეს მომწამვლელი ქიმიკატები.  PKK-ს მხარდამჭერებმა 

უსაფრთხოების კამერები საღებავით დაფარეს და შემდეგ ტერორისტული 

პროპაგანდისა და შეურაცხყოფის შემცველი ფრაზები დაწერეს ქარხნის კედლებზე. 

მათ ასევე დააზიანეს ქარხნის ტერიტორიაზე მდგარი მანქანები. 

ისრაელი 

ისრაელის პოლიციამ დააკავა ისრაელის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ მაალოთ-

თარშიჰას 23 წლის მვკიდრი, რომელიც ამზადებდა ასაფეთქებლებს, რათა მიეყიდა 

ისინი ტერორისტული ჯგუფებისთვის.   

ერაყი 

დაეშის წინააღმდეგ შექმნილი გაეროს საგამოძიებო გუნდის ხელმძღვანელის, კარიმ 

ხანის განცხადებით, არსებობს უტყუარი მტკიცებულება, რომლითაც ერაყში 2014-2017 

წლების პერიოდში დაეშის მიერ ჩადენილი გენოციდი და კაცობრიობის წინააღმდეგ 

განხორციელებული დანაშაული დასტურდება. საკუთარ მოხსენებაში კარიმ ხანი 

გაეროს უშიშროების საბჭოს მოქმედებისაკენ მოუწოდებს.    

სირიის ალ-ჰოლის ბანაკიდან ერაყში დაეშის წევრების 100  ოჯახის რეპატრიაცია 

მოხდა, რომლებიც ნინევეს პროვინციის ჯადაჰის ბანაკში დაიდებენ ბინას. ოჯახები 

ალ-ჰოლის ბანაკში 2019 წლიდან ცხოვრობდნენ. 

https://www.aa.com.tr/en/europe/terrorist-pkk-supporters-use-poison-to-attack-swiss-turkish-businessmans-factory/2255927
https://www.aa.com.tr/en/europe/terrorist-pkk-supporters-use-poison-to-attack-swiss-turkish-businessmans-factory/2255927
https://www.jpost.com/breaking-news/23-year-old-arrested-for-allegedly-producing-weapons-for-terrorists-668963
https://thehill.com/opinion/international/555431-pavlich-throwing-good-money-to-iranian-terrorism?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_
https://thehill.com/opinion/international/555431-pavlich-throwing-good-money-to-iranian-terrorism?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_
https://thehill.com/opinion/international/555431-pavlich-throwing-good-money-to-iranian-terrorism?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_
https://apnews.com/article/islamic-state-group-syria-middle-east-iraq-lifestyle-6e8f37749435cef4bf7d85965b7b22f6
https://apnews.com/article/islamic-state-group-syria-middle-east-iraq-lifestyle-6e8f37749435cef4bf7d85965b7b22f6
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ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა ქვეყნის ჩრდილოეთით დაიწყეს ოპერაცია დაეშის 

წინააღმდეგ და ნინევეს პროვინციაში დააკავეს დაეშის ორი წევრი. საგულისხმოა, რომ 

ამ მოვლენებამდე ორი დღით ადრე სალადინის პროვინციაში დააკავეს დაეშის ორი 

ლიდერი.  

აშშ-ს წინამძღოლობით დაეშის საწინააღმდეგო კოალიციის განცხადებით, სარაკეტო 

შეტევამ მიზანში ამოიღო ანბარის პროვინციაში მდებარე ამერიკული ძალების ბაზა. 

თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში აშშ-ს 

სამხედრო ძალების ბაზები ერაყში არაერთხელ იქცა თავდასხმის ობიექტად, რაშიც 

ოფიციალური ვაშინგტონი ირანის ერთგულ შეიარაღებულ ფრაქციებს ადანაშაულებს. 

დღესდღეობით დაეშის საწინააღმდეგო კოალიციაში 3000 ჯარისკაცი იბრძვის, მათგან 

2,500 აშშ-ს სამხედროა.  

კირუკის სამხრეთით დაეშის მიერ ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების 

შედეგად დაიღუპა ერაყის პოლიციის ოფიცერი.  

კირუკის პროვინციაში დააკავეს დები, რომლებიც დაეშის მორალის პოლიციაში - 

დივან ალ-ჰისბაში მუშაობდნენ.  

 

თურქეთი 

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა ქურთისტანის მუშათა პარტიის 13 სავარაუდო 

წევრი დააკავეს. როგორც ცნობილია, დაკავებულებმა გაიარეს 1 თვიანი წვრთნა 

ტერორისტული ჯგუფის მთავარ ბანაკში ქანდილის მთებში.  

თურქეთის უსაფრთხოების ძალების განცხადებით, 11 პროვინციაში 

განხორციელებული რეიდების შედეგად დააკავეს დაეშის 16 სავარაუდო წევრი.  

https://en.mehrnews.com/news/173946/2-ISIL-leaders-arrested-in-N-Iraq
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/missile-attack-targets-base-housing-us-troops-in-iraq/2252732
https://shafaq.com/en/Iraq-News/An-Iraqi-officer-killed-in-an-explosion-in-Kirkuk
https://shafaq.com/en/Iraq-News/Two-sisters-arrested-for-ISIS-ties-in-Kirkuk
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/13-suspects-detained-due-to-pkk-terrorist-links-in-turkey
https://www.aa.com.tr/en/turkey/16-daesh-isis-terror-suspects-nabbed-across-turkey/2253475
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თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა დააკავეს აშშ-ს მიერ ძებნილი დაეშის წევრი და 

ასაფეთქებელი ნივთიერებების ექსპერტი, 22 წლის აბდულ ვაჰამ სოფი მაჰმოუდი.  

თურქეთის პოლიციამ ანკარაში ალ კაიდასთან დაკავშირებული ალ-ნუსრას ფრონტის 

7 სავარაუდო წევრი დააკავა.  

თურქეთის პოლიციამ სტამბოლში კონტრტერორისტული ოპერაციის შედეგად 

დააკავა დაეშის 8 წევრი.  

თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა ჩრდილოეთ ერაყში მოკლეს ქურთისტანის 

მუშათა პარტიის 11 წევრი და ამოიღეს საბრძოლო მასალები.  

 

კოლუმბია 

კოლუმბიის სამხედროებმა ვენესუელაში მოკლეს კოლუმბიის შეიარაღებული 

რევოლუციური ძალების ყოფილი ლიდერი და კოლუმბიის კონგრესის ყოფილი 

წევრი  - ხესუს სანტრიხი. 2019 წელს სანტრიხმა კოლუმბიის მთავრობას ბრალი 

დასდო სამშვიდობო შეთანხმების პირობების არ შესრულებაში და დააარსა 

ორგანიზაცია ‘მეორე მარკეტალია’, რომელიც კოლუმბიისა და ვენესუელას 

ტერიტორიებზე ოპერირებდა.  

 

პერუ  

მემარცხენე ტერორისტული ორგანიზაციის Shining path-ის ტერორისტებმა მოკლეს 

სულ მცირე 16 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი და დაწვეს დაღუპულთა სხეულები. 

პრეზიდენტ საგასტის განცხადებით, ამ ხოცვა-ჟლეტის გამო ორგანიზაცია 

https://www.turkishminute.com/2021/05/26/turkish-police-detain-al-nusra-suspects-in-ankara/
https://www.turkishminute.com/2021/05/26/turkish-police-detain-al-nusra-suspects-in-ankara/
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-detains-8-daesh-terrorist-suspects-in-istanbul
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-kills-11-pkk-terrorists-seizes-ammunition-in-operations
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-kills-11-pkk-terrorists-seizes-ammunition-in-operations
https://www.dw.com/en/jesus-santrich-ex-farc-leader-killed-in-venezuela-say-dissidents/a-57576221
https://www.dw.com/en/jesus-santrich-ex-farc-leader-killed-in-venezuela-say-dissidents/a-57576221
https://www.nbcnews.com/news/latino/peru-shining-path-rebels-kill-least-16-ahead-vote-un-condemns-murder-rcna1022?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
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უმკაცრესად აგებს პასუხს. საგულისხმოა, რომ ორგანიზაცია ლათინო ამერიკაში 1980-

იან წლებში გამოჩნდა და 70 000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.  

 

ავღანეთი 

ჰელმანდის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმის შედეგად მოკლეს 21 ამბოხებული, მათ 

შორის 13 ალ კაიდას ქსელის წევრი. ალ კაიდას წევრები თალიბანის წევრებთან ერთად 

გადიოდნენ წვრთნებს და სწავლობდნენ ბომბებისა და ასაფეთქებელი ჟილეტების 

დამზადებას. თავდასხმის შედეგად დაშავდა თალიბანის მეთაური მულაჰ ულჰატი.  

ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ავღანეთის არმიის შენაერთებმა 

სოფელ მარვაში მდებარე თალიბანის ციხიდან გაათავისუფლეს 41 ადამიანი.  

თალიბანმა სამი პირობა წამოაყენა, რომლის დაცვის შემთხვევაშიც დაესწრება აშშ-ს 

მიერ შეთავაზებულ კონფერენციას თურქეთში: კონფერენცია არ უნდა გაგრძელდეს 3 

დღეზე მეტხანს, მისი დღის წესრიგი არ უნდა მოიცავდეს კრიტიკულ საკითხებზე 

გადაწყვეტილებების მიღებას და თალიბანის დელეგაცია დაბალი რანგის წევრებით 

უნდა იქნას წარმოდგენილი.  

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა  

25 მაისს, ქალაქ ბენისთან, სოფელ კისიმა-ვუტოტოლიაში მომხდარ თავდასხმას 13 

ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, 

მომხდარზე პასუხისმგებელი სამხედრო დაჯგუფება „გაერთიანებული 

დემოკრატიული ძალებია“ (ADF). აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოეხმაურა 

თავდასხმას და განაცხადა, რომ მოკავშირე დემოკრატიული ძალები დაეშთან 

დაკავშირებული ტერორისტული ორგანიზაციაა (ISIS-DRC) და ახორციელებს 

https://bakhtarnews.af/twenty-one-insurgents-killed/
https://bakhtarnews.af/twenty-one-insurgents-killed/
https://www.khaama.com/41-captives-rescued-many-al-qaeda-affiliates-killed-by-andsf-7657574/
https://www.voanews.com/south-central-asia/voa-exclusive-taliban-attach-conditions-istanbul-conference-participation?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
https://www.thedefensepost.com/2021/05/26/adf-militia-kills-13-eastern-dr-congo/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_
https://www.thedefensepost.com/2021/05/26/adf-militia-kills-13-eastern-dr-congo/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_
https://www.thedefensepost.com/2021/05/26/adf-militia-kills-13-eastern-dr-congo/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_
https://www.thedefensepost.com/2021/03/11/us-says-dr-congo-adf-linked-is/
https://www.thedefensepost.com/2021/03/11/us-says-dr-congo-adf-linked-is/
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ბრუტალურ ძალადობას კონგოს მოსახლეობის მიმართ და მხოლოდ 2020 წლის 

განმავლობაში მოკლა 849 მოქალაქე. 

 

ნიგერია  

დაეშის დასავლეთ აფრიკის პროვინციის (ISWAP) წევრები ბოკო ჰარამზე შეტევას 

განაგრძობენ. ბოკო ჰარამის ლიდერმა აბუბაქარ შეკაუმ თავი აიფეთქა სამბისას ტყეში 

მას შემდეგ, რაც ISWAP-მა მისი ტყვედ აყვანა სცადა.  ISWAP-მა მოკლა და დააკავა 

ბოკო ჰარამის სარდლები და წევრები.  

ბოკო ჰარამის ტერორისტები თავს დაესხნენ მგზავრებს დამატურუ-მაიდუგურის 

გზაზე და გაიტაცეს რამდენიმე მათგანი. მათ ასევე ცეცხლი გაუხსნეს მანქანებს, თუმცა 

ამის შედეგად არავინ დაშავებულა.  

ნიგერიის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურმა იობეს შტატში ჩატარებული სამხედრო 

სპეცოპერაციის შედეგად, ბოკო ჰარამის კუთვნილებაში არსებული 3 სატრანსპორტო ტიპის 

საშუალება და საწვავის მარაგები ამოიღო. აღნიშნული სპეცოპერაცია იობეს შტატის 

დედაქალაქ დამატურუდან 30 კილომეტრის მოშორებით, ქალაქ კუკარეტაში ჩატარდა. 

 

ინდოეთი  

ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ინდოეთი ვერ მიიღებს 

ტერორიზმს, როგორც ლეგიტიმურ გზას და დაამატა, რომ მიუხედავად თებერვალში 

პაკისტანთან გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა ჯამუსა და ქაშმირში 

და სხვა ტერიტორიებზე კონტროლის ხაზის ირგვლივ, ქვეყნებს შორის 

მნიშვნელოვანი საკითხები კვლავაც გასარკვევია.  

https://dailypost.ng/2021/05/25/boko-haram-iswap-kill-arrest-shekaus-commanders/
https://www.channelstv.com/2021/05/26/boko-haram-terrorists-reportedly-abduct-travellers-along-damaturu-maiduguri-road/
https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/463947-nigerian-army-raids-boko-harams-logistics-warehouse-in-yobe.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_
https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/463947-nigerian-army-raids-boko-harams-logistics-warehouse-in-yobe.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_
https://www.indiatoday.in/india/story/jaishankar-pakistan-terrorism-diplomacy-ceasefire-1807389-2021-05-27
https://www.indiatoday.in/india/story/jaishankar-pakistan-terrorism-diplomacy-ceasefire-1807389-2021-05-27
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მოზამბიკი 

სამხრეთ-აფრიკული სახელმწიფოების ლიდერები მოზამბიკის დედაქალაქ მაპუტოში 

საერთაშორისო კონფერენციისათვის ემზადებიან. სამხრეთ-აფრიკის განვითარების 

საზოგადოების მიერ ორგანიზებულ ამ შეხვედრაზე აქტიურად იქნება განხილული 

მზარდი ტენდენციები ტერორიზმში ჩრდილოეთ მოზამბიკისა და სამხრეთ-აფრიკის 

რეგიონში. 

 

პაკისტანი 

კონტრ-ტერორისტულმა დეპარტამენტმა დააკავა ბელუჯისტანის რესპუბლიკური 

არმიის წევრი და აგრეთვე ამოიღო ასაფეთქებელი ნივთიერებები. საგულისხმოა, რომ 

ბელუჯისტანის რესპუბლიკური არმია 2006 წელს დაარსებული ეთნო-

ნაციონალისტური სეპარატისტული ორგანიზაციაა, რომელიც პაკისტანის მთავრობის 

წინააღმდეგ იბრძვის და ბელუჯისტანის დამოუკიდებლობას მოითხოვს.  

ქეტას პროვინციაში უსაფრთხოების ძალებმა ჩაშალეს პაკისტანის თალიბანის 

პროვინციის დედაქალაქის მნიშვნელოვან დანადგარებზე თავდასხმის მცდელობა და 

მოკლეს ორგანიზაციის 4 წევრი.  

პაკისტანში მიტინგზე მოტოციკლის ბომბის აფეთქებას 6 ადამიანის სიცოცხლე 

შეეწირა და 13 დაშავდა. ჯერჯერობით მომხდარზე პასუხისმგებლობა არც ერთ 

ორგანიზაციას აუღია.   

პაკისტანმა უარყო შესაძკებლობა, რომ აშშ-ს სამხედრო ბაზას პაკისტანის 

ტერიტორიაზე შეუშვებს ან მისცემს საშუალებას ჩაატაროს ‘კინეტიკური 

თვითმფრინავის’ ოპერაციები ავღანეთის წინააღმდეგ. პაკისტანის საგარეო საქმეთა 

მინისტრის განცხადებით, სანამ პრემიერი იმრან ხანია ხელისუფლებაში, ამერიკელთა 

ბაზა ვერ განთავსდება ქვეყნის ტერიტორიაზე.  

https://news.yahoo.com/southern-african-leaders-hold-summit-175839261.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_&guccounter=1
https://news.yahoo.com/southern-african-leaders-hold-summit-175839261.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2392196_&guccounter=1
https://pakobserver.net/bra-terrorist-arrested-from-rajanpur/
https://pakobserver.net/bra-terrorist-arrested-from-rajanpur/
https://www.thenews.com.pk/print/840171-ctd-quetta-kills-four-ttp-terrorists
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-blast-kills-six-wounds-13-pro-palestinian-rally-2021-05-21/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2375746_
https://www.voanews.com/south-central-asia/pakistan-rules-out-military-bases-us-anti-terror-afghan-operations?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
https://www.voanews.com/south-central-asia/pakistan-rules-out-military-bases-us-anti-terror-afghan-operations?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
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ბანგლადეში 

ბანგლადეშის პოლიციამ დააკავა ქვეყნის ერთ-ერთი ცნობილი მქადაგებელი ამირ 

ჰამზა, რომლის მიტინგებშიც ათი ათასობით ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. ამირ 

ჰამზა ექსტრემიზმის გავრცელებაშია ბრალდებული.  

 

იემენი 

სამხედრო კოალიციამ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით იემენის მარიბის 

პროვინციაში ჰუსიტ ამბოხებულებთან ბრძოლისას მოკლა ჰეზბოლას მეთაური - 

მუსტაფა ალ გარავი.  

 

ეთიოპია 

ეთიოპიის მთავრობის განცხადებით, “შენეს მებრძოლებმა”, შეიარაღებულმა ჯგუფმა, 

რომელიც ეთიოპიის მთავრობამ ცოტახნის წინ გამოაცხადა ტერორისტულ 

ორგანიზაციად, თავრობის კოლონაზე თავდასხმისას მოკლეს შვიდი ადამიანი.  

 

ლიბანი 

ჰეზბოლას ლიდერმა, ჰასან ნასრალამ განაცხადა, რომ იერუსალიმში მუსლიმთა და 

ქრისტიანთა წმინდა ძეგლებზე განხორციელებულ ნებისმიერი ტიპის ძალადობას 

რეგიონალური ომი მოჰყვება. ნასრალამ განაცხადა, რომ ღაზას სექტორში ჰამასის და 

სხვა ჯგუფების მიერ განსხორციელებული სარაკეტო თავდასხმები დიდი გამარჯვებაა 

და ამან ისრაელის სახელმწიფოს პარალიზება მოახდინა.  

https://www.aljazeera.com/news/2021/5/25/bangladesh-detains-popular-preacher-in-ant-terrorism-case
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/25/bangladesh-detains-popular-preacher-in-ant-terrorism-case
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/saudi-arabia-led-coalition-air-strike-kills-high-ranking-hezbollah-commander-says-yemeni-official-1.1229791?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/saudi-arabia-led-coalition-air-strike-kills-high-ranking-hezbollah-commander-says-yemeni-official-1.1229791?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
https://allafrica.com/stories/202105250386.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
https://allafrica.com/stories/202105250386.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_
https://www.washingtonpost.com/world/hezbollah-leader-breach-of-jerusalem-means-regional-war/2021/05/25/d3973b5a-bd95-11eb-922a-c40c9774bc48_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2386699_

