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ამერიკის შეერთებული შტატები 

ნიუ-მექსიკოს შტატის ფედერალურმა სასამართლომ 45 წლის ალბუკერკელი ჰერმან 

უილსონი (ასევე ცნობილი, როგორც ბილალ მუ’მინ აბდულაჰ) ტერორისტული 
ორგანიზაციის საქმიანობის ფასილიტაციაში დამნაშავედ სცნო. ამერიკის შეერთებული 

შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა გაავრცელა ინფორმაცია, ჰერმან უილსონის მიერ 

ნიუ-მექსიკოს შტატში „ისლამური სახელმწიფოს ცენტრის“ გახსნის და ახალგაზრდა 
პირების რადიკალიზაციის შესახებ. საგამოძიებო უწყებებისთვის მიწოდებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ჰერმან უილსონს კავშირი ჰქონდა კრისტოფერ 
მეთიუსთან, ჯეილინ მოლინასთან და აუაის ჩოდრისთან. ეს უკანასკნელი ნიუ-იორკში 

ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის სახელით თავდასხმის განხორციელებას გეგმავდა. 
ჩოდრი 26 აგვისტოს კუინზში დააკავეს.  

 

ისრაელი 

ისრაელის თავდაცვის ძალების, შიდა უსაფრთხოების სამსახურის („შინ ბეთი“/„შაბაკის“) 

და სასაზღვრო პოლიციის მიერ 27 აგვისტოს დასავლეთ სანაპიროზე ჩატარებული 
საერთო სპეცოპერაციის შედეგად ტერორისტულ აქტივობაში ეჭვმიტანილი 4 პირი 

დააკავეს. დაკავებული პირების საცხოვრებლიდან ამოღებულია M16 ტიპის ავტომატური 
შაშხანა და საბრძოლო მასალა.  

პირველ სექტემბერს დასავლეთ სანაპიროზე, ბალატას ლტოლვილთა ბანაკში ისრაელის 

თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებთან შეიარაღებული შეტაკების დროს ორი 
პალესტინელი - სამერ ხალედი და იაზან აფანეჰ - დაიღუპნენ. 

 

ერაყი 

ერაყის უსაფრთხოების სამსახურების მიერ პირველ სექტემბერს გავრცელებული 

ინფორმაციით, ნავთობით მდიდარ ბასრას სამხრეთ ნაწილში სახალხო მობილიზაციის 
ძალების ორ სამხედრო ფრაქციას, მუქთადა ალ-სადრის და ასაიბ აჰლ ალ-ჰაქის 

დაჯგუფებებს შორის შეტაკებას 4 სამხედრო პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა.   

27 აგვისტოს ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა ქირქუქსა და ნინევიაში დაეშის 
ადგილობრივი ბლოკების წინააღმდეგ „მტკიცე ნების“ სამხედრო კამპანიის მეექვსე 
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ფაზის დაწყების შესახებ განაცხადა. 4 სექტემბრისთვის, ერაყის უსაფრთხოების 

სამსახურებმა აღნიშნული რეგიონებიდან ათობით ასაფეთქებელი მოწყობილობის 
კონფისკაცია წარმატებით განახორციელეს. 

 

საუდის არაბეთი 

საუდის არაბეთის უსაფრთხოების სამსახურებმა 31 აგვისტოს 5 იემენელი პირი, მანსურ 
აჰმედ ალ-საადი, აჰმედ ალი ალ-ჰამზი, მუჰამედ აბდულ კარიმ ალ-ღამარი, ზაკარია 

აბდულა იეია და აჰმედ ალი ალ-ჯაუაირი, აჯანყებულ ჰუსიტებთან კავშირის გამო, 

ტერორისტთა სიაში შეიყვანა და ქონება დაუყადაღა.  

 

ნიგერი 

28-29 აგვისტოს, ნიგერის ტერიტორიაზე არსებული ჩადის ტბის ნაწილზე თავდასხმის 

დროს ტერორისტული ორგანიზაცია ბოკო-ჰარამის ჯიჰადისტებმა ადგილზე მყოფი 
მეთევზეები დახოცეს. გატაცებულია ზოგიერთი მეთევზე. ადგილობრივი 

წარმომადგენლები და უსაფრთხოების სამსახურები მოუწოდებენ დიფას რეგიონის 

მაცხოვრებლებს თავი შეიკავონ ტბის ტერიტორიაზე შესვლისგან.  

 

ბურკინა-ფასო 

29 აგვისტოს ბურკინა-ფასოს ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებში, ტერორისტულ 

ორგანიზაცია დაეშთან დაკავშირებულ შეიარაღებულ ჯგუფებთან შეტაკების დროს 
დაიღუპა 1 ჯარისკაცი და 28 ჯიჰადისტი. ბურკინა-ფასოს სპეცსამსახურების მიერ 

გავრცელებული ინფორმაციით, კონტრტერორისტული ოპერაცია კვირას, ქალაქ სებაში 

სიტუაციის გამწვავების შემდეგ, დაიწყო.  

 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა  

სამშაბათს ღამით იტურის პროვინციაში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 14 

სამოქალაქო პირი დაიღუპა. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო 
სამსახურის წარმომადგენლის განცხადებით, თავდასხმაზე პასუხისმგებელი, დაეშთან 
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აფილირებული, უგანდური ტერორისტული ორგანიზაცია,  გაერთიანებული 

დემოკრატიული ძალებია (ADF). გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელებმა 
გაიტაცეს ათზე მეტი სამოქალაქო პირი.  

 


