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დაიჯესტი, 26 ივნისი - 2 ივლისი, 2021 

კანადა 

კანადამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული ულტრამემარჯვენე შეიარაღებული 

დაჯგუფება სამი პროცენტი (Three Percenters) ტერორისტულ ჯგუფად გამოაცხადა. 

ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტებით, დაჯგუფება ”მნიშვნელოვან საფრთხეს 

წარმოადგენს” სახელმწიფოს უშიშროებისთვის.   

 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ერაყისა და სირიის ტერიტორიაზე ირანის მიერ 

მხარდაჭერი შეიარაღებულ ჯგუფებებზე საჰაერო თავდასხმების სერია განახორციელა. 

პრეზიდენტის განცხადებით აღნიშნული თავდასხმები მისი ბრძანებით განხორციელდა.   

 

კონგრესის სპიკერის, ნენსი პელოსის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, მიმდინარე კვირაში 

უყრიან კენჭს.  კანონპროექტის თანახმად, კაპიტოლიუმზე თავდასხმასთან დაკავშირებით 13 

წევრისაგან შექმნილი საგამოძიებო კომიტეტი შეიქმნება.   

 

30 ივნისის 6 იანვრის მოვლენებთან დაკავშირებით, რამდენიმე პირი დააკავეს. აღნიშნული 

პირები Proud Boys-ისა და Boogaloo Bois-ის აქტიური მხარდამჭერებს წარმოადგენენ.  

 

დიდი ბრიტანეთი 

15 წლის თინეიჯერმა ბიჭმა, რომელიც ქალაქ დოვერში მუსლიმებზე თავდასხმით 

იმუქრებოდა, დანაშაული აღიარა. აღნიშნულმა პირმა ტელეგრამის მეშვეობით შექმნა 

ულტრამემარჯვენე სასაუბრო ჯგუფი შექმნა,  სადაც ტერორისტული თავდასხმის 

განხორციელებისკენ მოუწოდებდა.  

 

რუსეთი 

სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ცნობით, აღკვეთილია ტერორისტული თავდასხმა. 

სამხედრო სპეცოპერაციის ფარგლებში აღნიშნული პირის თანამზრახველი დაიღუპა.  

 

 

https://www.washingtonpost.com/world/2021/06/25/canada-three-percenters-terrorist-entity/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.washingtonpost.com/world/2021/06/25/canada-three-percenters-terrorist-entity/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-27/u-s-hits-iran-backed-militias-with-airstrikes-pentagon-says?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-27/u-s-hits-iran-backed-militias-with-airstrikes-pentagon-says?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-27/u-s-hits-iran-backed-militias-with-airstrikes-pentagon-says?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/29/us-capitol-attack-house-committee-nancy-pelosi-kevin-mccarthy
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/29/us-capitol-attack-house-committee-nancy-pelosi-kevin-mccarthy
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/29/us-capitol-attack-house-committee-nancy-pelosi-kevin-mccarthy
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/29/us-capitol-attack-house-committee-nancy-pelosi-kevin-mccarthy
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/capitol-riot-arrests-among-largest/2021/06/30/451ab8a4-d9bd-11eb-9bbb-37c30dcf9363_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2535336_
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/capitol-riot-arrests-among-largest/2021/06/30/451ab8a4-d9bd-11eb-9bbb-37c30dcf9363_story.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2535336_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/terror-migrants-neo-nazi-dover-b1873999.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2524024_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/terror-migrants-neo-nazi-dover-b1873999.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2524024_
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/terror-migrants-neo-nazi-dover-b1873999.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2524024_
https://apnews.com/article/moscow-arrests-islamic-state-group-europe-russia-4d3668629900230da134faf33f23a8a8?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2540913_
https://apnews.com/article/moscow-arrests-islamic-state-group-europe-russia-4d3668629900230da134faf33f23a8a8?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2540913_
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თურქეთი 

ფართომასშტაბიანი გამოძიების ფარგლებში, დაეშთან სავარაუდო კავშირის ბრალდებით 

თურქეთის პოლიციამ 26 პირი დააკავა.  

 

სირია 

სირიის სამხრეთ ნაწილშ  ჰეზბოლას ერთ-ერთი მეთაური მოკლეს. გავრცელებული 

ინფორმაციით, არეფ ალ-ჯაჰმანი, ქალაქ საიდაში მოკლეს. მედიის ცნობით, ალ-ჯაჰმანი, 

რომელიც დარაას პროვინციაში შეიარაღებული ჯგუფის მთავარი კოორდინატორი, ამ 

დრომდე უცნობი შეიარაღებული პირების სამიზნე გახდა.  

 

სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში დაეშის წინააღმდეგ ბრძოლა 

გაამკაცრა.  

 

ერაყი 

ერაყში სალაჰ ალ დინის ელექტროსადგურზე სარაკეტო იერიშზე პასუხისმგებლობა დაეშმა 

აიღო.  

 

ბაღდადში მომხდარ აფეთქებას 11 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  ჯერჯერობით, 

მომხდარზე პასუხისმგებლობა არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია.  

 

ნიგერია 

დასავლეთ ნიგერიაში, მალის საზღვართან შეიარაღებულმა თავდამსხმელებმა 19 

ადგილობრივი მოქალაქე მოკლეს. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არცერთ ტერორისტულ 

დაჯგუფებას არ აუღია.   

 

იობეს რეგიონში ჩატარებული სამხედრო სპეცოპერაციის ბოკო-ჰარამის 37 ტერორისტი 

მებრძოლი დაიღუპა .  

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/turkey-arrests-26-raids-against-islamic-state?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2524024_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/turkey-arrests-26-raids-against-islamic-state?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2524024_
https://www.thenationalnews.com/mena/hezbollah-linked-commander-assassinated-in-southern-syria-1.1249585?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.thenationalnews.com/mena/hezbollah-linked-commander-assassinated-in-southern-syria-1.1249585?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/kurdish-led-forces-intensify-crackdown-islamic-state-cells-northeast-syria?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2535336_
https://www.reuters.com/world/middle-east/islamic-state-claims-responsibility-rocket-attack-iraqi-power-station-2021-06-27/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.reuters.com/world/middle-east/explosion-injures-11-baghdads-sadr-city-2021-06-30/
https://www.reuters.com/world/africa/nineteen-civilians-killed-western-niger-mayor-says-2021-06-25/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.reuters.com/world/africa/nineteen-civilians-killed-western-niger-mayor-says-2021-06-25/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.reuters.com/world/africa/nineteen-civilians-killed-western-niger-mayor-says-2021-06-25/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://punchng.com/troops-kill-37-terrorists-in-yobe/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2540913_
https://punchng.com/troops-kill-37-terrorists-in-yobe/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2540913_
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წარსულში ბოკო-ჰარამის წევრების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის საკითხთან 

დაკავშირებით აბუჯაში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა.  

 

კამერუნის საზღვართან, სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის შედეგად ჯიჰადისტმა მებრძოლებმა 

ოთხი ნიგერიელი ჯარისკაცი მოკლეს. 

 

მალი 

ჩრდილოეთ მალიში მანქანის აფეთქების შედეგად გაეროს 13 მშვიდობისმყოფელი დაშავდა. 

დაშავებულებს შორის 12 გერმანელი და ერთი ბელგიელია.  

 

სომალი 

სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას ალ-შაბააბის მებრძოლებმა 12 ადამიანი მოკლეს. 

დაღუპულთა შორის 6 ჯარისკაცი და 6 სამოქალაქო პირია. 

 

ბურკინა-ფასო 

სოფელ სალჰანში განხორციელებული თავდასხმასთან დაკავშირებით, დაკავებულია ორი 

ეჭვმიტანილი ჯიჰადისტი, მათ შორის ადგილობრივი მეთაური. 

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 

ქალაქ ბენიზე განხორციელებულ თავდასხმას 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 

თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არცერთ ჯგუფს არ აუღია. 

 

ავღანეთი 

ავღანეთში ამერიკული ჯარების მეთაურის განცახდებით, იგი ღრმად შეშფოთებულია 

ქვეყანაში უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესებით.  

 

ოფიციალური ქაბულის განცხადებით, თალიბანთან მოლაპარაკებები მცირე პროგრესით 

მიმდინარეობს. 

 

https://www.voanews.com/africa/nigerian-women-lead-reintegration-ex-boko-haram-militants?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2540913_
https://www.thedefensepost.com/2021/06/29/iswap-kills-four-nigerian-soldiers/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://www.thedefensepost.com/2021/06/29/iswap-kills-four-nigerian-soldiers/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://www.thedefensepost.com/2021/06/29/iswap-kills-four-nigerian-soldiers/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://www.reuters.com/world/africa/fifteen-un-peacekeepers-some-german-wounded-northern-mali-attack-2021-06-25/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.reuters.com/world/africa/fifteen-un-peacekeepers-some-german-wounded-northern-mali-attack-2021-06-25/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2518663_
https://www.thedefensepost.com/2021/06/28/al-shabaab-kills-12-somalia/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2524024_
https://www.thedefensepost.com/2021/06/28/al-shabaab-kills-12-somalia/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2524024_
https://www.france24.com/en/africa/20210629-children-killing-children-two-detained-over-burkina-faso-village-massacre?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://www.france24.com/en/africa/20210629-children-killing-children-two-detained-over-burkina-faso-village-massacre?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://www.france24.com/en/africa/20210629-children-killing-children-two-detained-over-burkina-faso-village-massacre?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://www.france24.com/en/africa/20210629-children-killing-children-two-detained-over-burkina-faso-village-massacre?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://www.reuters.com/world/africa/least-10-killed-overnight-attack-eastern-congo-city-beni-2021-07-01/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2540913_
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-gains-worry-top-us-general-afghanistan?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-gains-worry-top-us-general-afghanistan?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2529607_
https://edition.cnn.com/2021/07/01/middleeast/abdullah-abdullah-interview-afghan-taliban-us-withdrawal-cmd/index.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2540913_
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ინდოეთი 

ინდეოთის მიერ კონტროლირებად ქალაქ ჯამმუში, საჰაერო ძალების სადგურზე  დრონის 

საშუალებით თავდასხმა განხორციელდა.  

 

 

https://www.rfi.fr/en/international/20210630-kashmir-drone-attacks-raise-fears-of-new-turn-in-terror-tactics?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2535336_

