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ამერიკის შეერთებული შტატები   

პენტაგონის წარმომადგენლის განცხადებით, მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს 

ჰეზბოლას მზარდ პოლიტიკურ გავლენაზე ლიბანში. აღნიშნულ განცხადებაზე დაყრდნობით, 

ჰებბოლას მზარდი გავლენა საფრთხეს უქმნის როგორც ლიბანის ეკონომიკურ, ისე - 

რეგიონულ სტაბილურობას.  

 

ტეხასის შერიფისა და საჯარო უსაფრთხოების დეპარტამენტის ერთობლივი გამოძიების 

შედეგად, ახალგაზრდა მამაკაცი, 28 წლის კოლმან ბლევინსი დააკავეს. ბლევინსს ბრალად 

ედება ვოლმარტზე თავდასხმის დაგეგმვა. გამოძიების შედეგად ამოღებულია ციფრული 

მასალა სადაც დასტურდება, რომ ბლევინი მასობრივი სროლის მოწყობას გეგმავდა.  

 

სიეტლის საერთაშორისო აეროპორტში კონტრტერორისტული სპეცოპერაციის ფარგლებში 

ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს. 20 წლის ელვინ ჰანტერ უილიამსს ბრალად ედება 

ტერორისტულ ორგანზიაცია, დაეშში გაწევრიანების მცდელობა. ახალგაზრდა მამაკაცი 

სიეტლიდან კაიროში გამგზავრებას ცდილობდა. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ახალი ინიციატივით, 

ინფორმაციული უსაფრთხოების ამაღლების მიზნით, გამოსასყიდის მოთხოვნა 

ტერორისტული აქტის კვალიფიკაციას მიიღებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა 

მიღებული, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული, ინფრასტრუქტურული 

პროექტები ჰაკერული თავდასხმის სამიზნე გახდა.  

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა პროგრამა „ჯილდო 

სამართლიანობისთვის“ ფარგლებში, ალ ქაიდას ჩრდილოეთ აფრიკული განშტოების ლიდერ, 

აბუ ალ-ანაბიზე ჯილდო დაწესდა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო 

დეპარტამენტი აბუ ალ-ანაბის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის სანაცვლოდ 

დაინტერესებულ პირებს 7 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით ჯილდოს სთავაზობს. 

 

https://www.arabnews.com/node/1868646/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1868646/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1868646/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1868646/middle-east
https://www.star-telegram.com/news/state/texas/article251811833.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.star-telegram.com/news/state/texas/article251811833.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.star-telegram.com/news/state/texas/article251811833.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.star-telegram.com/news/state/texas/article251811833.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://apnews.com/article/islamic-state-group-seattle-arrests-3ce5300581c27612afbead0246047518?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://apnews.com/article/islamic-state-group-seattle-arrests-3ce5300581c27612afbead0246047518?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://apnews.com/article/islamic-state-group-seattle-arrests-3ce5300581c27612afbead0246047518?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://apnews.com/article/islamic-state-group-seattle-arrests-3ce5300581c27612afbead0246047518?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.cbsnews.com/news/ransomware-cyberattacks-terrorism-doj/
https://www.cbsnews.com/news/ransomware-cyberattacks-terrorism-doj/
https://www.cbsnews.com/news/ransomware-cyberattacks-terrorism-doj/
https://www.cbsnews.com/news/ransomware-cyberattacks-terrorism-doj/
https://www.cbsnews.com/news/ransomware-cyberattacks-terrorism-doj/
https://www.thenationalnews.com/world/us-announces-bounty-on-al-qaeda-chief-in-north-africa-1.1234338?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
https://www.thenationalnews.com/world/us-announces-bounty-on-al-qaeda-chief-in-north-africa-1.1234338?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
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ნიუ-იორკის სენატის კანდიდატი, ხალედ სალემი მოუწოდებს ამერიკის შეერთებული 

შტატების მოქალაქეებს, გამოთქვან პროტესტი ჰამასის ტერორიზმის წინააღმდეგ. სალემმა 

მხარდაჭერა გამოუცხადა საერთაშორისო პროტესტს, რომელიც ჰამასისა და ჰეზბოლას 

წინააღმდეგაა მიმართული. 

 

პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, მზარდი სიძულვილის დანაშაულისა და თეთრი სუპრემატიზმის 

შესახებ აღშფოთება გამოხატა. პრეზიდენტის განცხადებით, ყველაზე ლეტალური საფრთხე, 

რომლის წინაშეც ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს დგას, არის „თეთრი სუპრემატიზმით 

გამოწვეული ტერორიზმი“.  

 

ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით მაიამიში მომხდარი მასობრივი სროლა ტერორისტულ 

აქტს წარმოადგენს. სროლისას დაშავდა 21 ადამიანი, ხოლო გარდაიცვალა 2. 

 

 

გაერთიანებული სამეფო 

გაერთიანებული სამეფოს შეიარაღებული ძალების 16 თანამშრომელი კონტრტერორისტულ 

პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას. აღნიშნული პროგრამა მიზნად ისახავს პოტენციური 

ექსტრემისტული იდეოლოგიების მქონე სამხედრო პირებთან ინდივიდუალური სამუშაოების 

ჩატარებას. თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით, აღნიშნულ პროგრამაში 

მონაწილეთა რიცხვი 2019 წელს თოთხმეტს შეადგენდა შეადგენდა. 

 

ანტიტერორისტული გამოძიების შედეგად, CIRA-ს წევრობაში ეჭვმიტანილი, 42 წლის გაბრიელ 

ჰამანი დააკავეს. დაკავების შედეგად ამოღებულია იარაღი, ტყვია-წამალი, ტელეფონები და 

ინფორმაცია უსაფრთხოების ძალების კუთვნილებაში არსებული ავტომობილების შესახებ. 

 

 

 

https://www.prnewswire.com/news-releases/new-york-senate-candidate-khaled-salem-encourages-us-citizens-to-protest-against-hamas-terrorism-301302848.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-york-senate-candidate-khaled-salem-encourages-us-citizens-to-protest-against-hamas-terrorism-301302848.html
https://justthenews.com/government/white-house/biden-warns-terrorism-white-supremacy-most-lethal-threat-homeland
https://justthenews.com/government/white-house/biden-warns-terrorism-white-supremacy-most-lethal-threat-homeland
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/31/miami-area-shooting-suspects-sought-after-2-killed-21-hurt/5279165001/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2407744_
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/31/miami-area-shooting-suspects-sought-after-2-killed-21-hurt/5279165001/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2407744_
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/31/miami-area-shooting-suspects-sought-after-2-killed-21-hurt/5279165001/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2407744_
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/31/miami-area-shooting-suspects-sought-after-2-killed-21-hurt/5279165001/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2407744_
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/extremism-army-prevent-far-right-b1857498.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/extremism-army-prevent-far-right-b1857498.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/extremism-army-prevent-far-right-b1857498.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://fermanaghherald.com/2021/06/alleged-cira-member-charged-with-terrorism-offences/
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საფრანგეთი 

საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ  ანტიტერორისტული საკანონმდებლო ცვლილებების 

განხორციელების მიზნით მოკვლევითი სამუშაოები დაიწყო. ეროვნულ ასამბლეაში 

წარდგენილი ცვლილებები მოწოდებულია გაზარდოს კონტროლი წარსულში ტერორიზმში 

ეჭვმიტანილ პირებზე. მსგავსი ინიციატივა, გამკაცრებულიყო 2015 და 2017 წლებში მიღებული 

ანტიტერორისტული კანონები, 2020 წელს საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ 

დაბლოკა. 

 

გერმანია 

კონსტიტუციის დაცვის ოფისის და სამხრეთ საქსონიის სახელმწიფო სადაზვერვო სააგენტოს 

ერთობლივი განცხადების თანახმად, გერმანიის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰეზბოლას 

მხარდამჭერთა რიცხვი იზრდება. აღნიშნულ პირთა რიცხვი 2019 წლიდან 2020 წლამდე, 1050-

იდან 1250-მდე გაიზარდა. 

 

ისრაელი 

ოთხ ებრაელს ტერორიზმის კუთხით ბრალდება წაუყენეს.  აღნიშნულ პირებს ახალგაზრდა 

მამაკაცზე ცივი იარაღით თავდასხმა ედებათ ბრალად.  

 

ერაყი  

გაეროს სამშვიდობო მისიისა და ერაყის ხელისუფლებას შორის არსებული შეთანხმების 

საფუძველზე, სირიის ალ-ჰოლის ბანაკში მყოფ რამდენიმე ოჯახს ერაყში რელოკაციის უფლება 

მიეცათ. აღნიშნული ოჯახები ნინევიაში, ალ-ჯადას ბანაკში განლაგდნენ.   

ერაყის სახელმწიფო უშიშროების კონტრტერორისტულმა დანაყოფმა მოსულში დაეშის 

ტერორისტი დააკავა. თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე 

დაყრდნობით, აღნიშნული ქალბატონი ერაყის ძებნილთა სიაში იყო შეყვანილი. 

https://www.rfi.fr/en/france/20210601-right-wing-concern-as-french-parliament-debates-anti-terror-laws?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.rfi.fr/en/france/20210601-right-wing-concern-as-french-parliament-debates-anti-terror-laws?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.rfi.fr/en/france/20210601-right-wing-concern-as-french-parliament-debates-anti-terror-laws?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.rfi.fr/en/france/20210601-right-wing-concern-as-french-parliament-debates-anti-terror-laws?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.jpost.com/international/germany-sees-increase-of-hezbollah-supporters-and-members-intel-670092?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
https://www.jpost.com/international/germany-sees-increase-of-hezbollah-supporters-and-members-intel-670092?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
https://www.jpost.com/international/germany-sees-increase-of-hezbollah-supporters-and-members-intel-670092?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
https://www.jpost.com/international/germany-sees-increase-of-hezbollah-supporters-and-members-intel-670092?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
https://www.timesofisrael.com/four-jews-charged-with-terrorism-after-allegedly-stabbing-arab-in-jerusalem/
https://www.timesofisrael.com/four-jews-charged-with-terrorism-after-allegedly-stabbing-arab-in-jerusalem/
https://english.aawsat.com/home/article/3002981/isis-families-enter-iraq-among-transferees-hol-camp?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://gulfnews.com/world/mena/iraq-most-wanted-female-daesh-terrorist-arrested-in-mosul-1.79615815?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://gulfnews.com/world/mena/iraq-most-wanted-female-daesh-terrorist-arrested-in-mosul-1.79615815?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://gulfnews.com/world/mena/iraq-most-wanted-female-daesh-terrorist-arrested-in-mosul-1.79615815?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://gulfnews.com/world/mena/iraq-most-wanted-female-daesh-terrorist-arrested-in-mosul-1.79615815?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
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მაროკო  

მაროკოს კონტრტერორისტული ოფისის განცხადებით, დაკავებულია ტერორისტული 

ორგანიზაცია,  დაეშის ორი წევრი. აღნიშნულ პირებს ბრალად ედებათ მაროკოს სამხედრო 

ერთეულებზე ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვა. დაკავებამდე, მებრძოლებმა 

მხარდაჭერა გამოუცხადეს დაეშის ახლანდელ ლიდერ, ალ-ჰაშემი ალ-ყურაშს. 

 

ნიგერია  

31 მაისს, ქალაქ მაიდუგურთან ნიგერიის სამხედრო დანაყოფებზე თავდასხმა განხორციელდა. 

ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქებას სულ მცირე 7 ჯარისკაცის სიცოცხლე 

ემსხვერპლა. აღნიშნული თავდასხმა ნიგერიის არმიის ახალი გენერლის, ფარუქ იაჰაიას 

დანიშვნიდან 1 კვირის შემდეგ მოხდა.  

 

ნიგერიის პოლიციის განცხადებით, მათ მაისში 84 ადამიანი დააკავეს ტერორიზმის და 

ტერორიზმთან დაკავშირებული სხვა ბრალდებებით.  

 

შეიარაღებულმა პირებმა სკოლიდან მოსწავლეები გაიტაცეს. მასწავლებელთა განცხადებით, 

გატაცებულ მოსწავლეთა რიცხვი 150-იდან 200-მდე მერყეობს. გატაცებისას გარდაიცვალა 1 

ადამიანი.  

 

თურქეთი 

თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, თურქეთის სასაზღვრო პატრულმა  ჩატარებული 

სპეცოპერაციის შედეგად 13 პირი დააკავა. აღნიშნული პირებიდან რამდენიმე საბერძნეთში 

გადასვლას გეგმავდა, რამდენიმეც სირიიდან თურქეთის ტერიტორიაზე შესვლას. 

სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, 7 პირი გულენის 

ტერორისტული დაჯგუფების წევრი, ხოლო 1 - ქურთების მუშათა პარტიის წევრია. 

 

 

 

https://www.arabnews.com/node/1868541/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1868541/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1868541/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1868541/middle-east
https://allafrica.com/stories/202106010058.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://allafrica.com/stories/202106010058.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://allafrica.com/stories/202106010058.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://allafrica.com/stories/202106010058.html?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.thecable.ng/police-arrest-84-suspects-for-terrorism-kidnapping
https://www.thecable.ng/police-arrest-84-suspects-for-terrorism-kidnapping
https://www.wsj.com/articles/gunmen-in-nigeria-kidnap-more-than-100-schoolchildren-amid-epidemic-of-abductions-11622475369?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2407744_
https://www.wsj.com/articles/gunmen-in-nigeria-kidnap-more-than-100-schoolchildren-amid-epidemic-of-abductions-11622475369?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2407744_
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/turkey-intercepts-13-terrorist-suspects-attempting-to-cross-borders?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/turkey-intercepts-13-terrorist-suspects-attempting-to-cross-borders?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/turkey-intercepts-13-terrorist-suspects-attempting-to-cross-borders?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2422983_
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ავღანეთი  

ოფიციალური ისლამაბადის განცხადებით, თალიბანსა და ავღანეთის ხელისუფლებას შორის 

სამშვიდობო მოლაპარაკებები უახლოეს მომავალში განახლდება. მოლაპარაკებების დღის 

წესრიგში თალიბანის მხრიდან ძალადობის შემცირება დგას, რომელიც საერთაშორისო 

კოალიციური ჯარების გასვლის პირობებში ქვეყნის სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის.  

 

ავღანეთის ხელისუფლების პრესსპიკერის განცხადებით, ქაბულში პირველ ივნისს 

აფეთქებებს სულ მცირე 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თავდასხმის ფარგლებში, 

საერთო ჯამში სულ სამი ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა იქნა გამოყენებული. 

ოფიციალური პირების განცხადებით, მსგავსი ინცინდენტები ხელს უშლის თალიბანსა და 

ავღანეთის ხელისუფლებას შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას. 

 

ახალი ზელანდია 

ახალი ზელანდიის მთავრობის განცხადებით, სამხედროები ახლო აღმოსავლეთში, 

ანტიტერორისტულ ოპერაციებში მიიღებენ მონაწილეობას. ახალი ზელანდიის სამხედრო 

კონტინგენტი მომავალი 2 წლით იორდანიაში განლაგდება.  

 

 

 

 

 

https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-peace-talks-set-resume-sources-tell-voa?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-peace-talks-set-resume-sources-tell-voa?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-peace-talks-set-resume-sources-tell-voa?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/1/bombs-in-afghanistan-capital-kabul-kill-several-people?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/1/bombs-in-afghanistan-capital-kabul-kill-several-people?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/1/bombs-in-afghanistan-capital-kabul-kill-several-people?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/1/bombs-in-afghanistan-capital-kabul-kill-several-people?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=2412698_
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/kiwis-deployed-middle-east-anti-terrorism-intelligence-operation-remain-there-least-two-more-years
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/kiwis-deployed-middle-east-anti-terrorism-intelligence-operation-remain-there-least-two-more-years

