
MILICIANO PRESO NO RIO ERA VINCULADO AO ESTADO ISLÂMICO

25/07/2018

Alvo de um dos 42 mandados de prisão na operação contra milicianos deflagrada nesta
quinta-feira (2), Diego Caldeira de Andrada Chaar já tinha chamado a atenção da polícia
meses antes,  ao ser  preso.  Aliado de Ecko,  apontado como o chefe  do maior  grupo
paramilitar do Rio de Janeiro, Diego ganhou dos colegas o apelido de Alcáida por ter se
filiado ao Estado Islâmico.

Os  ataques  ocorreram  na  província  da  Sureida,
controlada pelo regime de Bashar Al-Assad. Os grupos
do  EI  estão  presentes  em  uma  zona  desértica  no
nordeste desta região.

ESTADO ISLÂMICO DISPAROU CONTRA ISRAEL NA TENTATIVA DE ATRAÍ-LO PARA
A SÍRIA, DIZ CHEFE DA EX-INTEL

27/07/2018

Amos Yadlin, ex-chefe de inteligência, disse que as Forças de Defesa de Israel estavam
certas em atirar em um lançador de mísseis e não em um alvo de regime depois que
mísseis desembarcaram no Mar da Galiléia. O chefe da inteligência militar das Forças de
Defesa de Israel disse na quinta-feira que o lançamento de um par de mísseis sírios no
Mar da Galiléia, um dia antes, foi provavelmente um esforço do grupo do Estado Islâmico
para levar Israel a um confronto com o regime sírio.

The former head of the IDF’s military intelligence said
Thursday that the firing of a pair of missiles from Syria
into the Sea of Galilee a day earlier...

ATENTADOS DO ESTADO ISLÂMICO DEIXAM MAIS DE 100 MORTOS

25/07/2018

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) matou quase 200 pessoas nesta quartafeira (25)
em ataques contra várias localidades no sul da Síria. Os ataques ocorreram na província
da Sureida, controlada pelo regime de Bashar Al- Assad. Os grupos do EI estão presentes
em uma zona desértica no nordeste desta região. Quase duzentas pessoas morreram, e
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dezenas ficaram feridas nesta sucessão de atentados, segundo informações do jornal Al-
Masdar News.

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) matou quase 200
pessoas  nesta  quarta-feira  (25)  em  ataques  contra
várias localidades no sul da Síria.

HOMEM-BOMBA MATA 29 PESSOAS DURANTE ELEIÇÃO NO PAQUISTÃO

25/07/2018

Um  homem-bomba  matou  ao  menos  29  pessoas  perto  de  uma  zona  eleitoral  do
Paquistão nesta quarta-feira (25); O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do
ataque realizado em Quetta,  cidade do oeste do Paquistão onde fontes de segurança
disseram que um suicida com explosivos lançou sua moto contra um veículo da polícia

Um homem-bomba matou ao menos 29 pessoas perto
de uma zona eleitoral do Paquistão nesta quarta-feira
(25).

ESTADO ISLÂMICO ASSUME AUTORIA DE ATAQUE EM TORONTO

25/07/2018

O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque em uma movimentada
avenida de Toronto na noite de domingo (22).  O atentado resultou na morte de duas
pessoas, uma menina de 10 anos e uma jovem de 18, e deixou outras 13 feridas. A
informação foi divulgada nesta quarta-feira (25) pela agência de notícias do grupo, AMAQ

Segundo  a  agência  de  notícias  do  grupo  terrorista,
Faisal  Hussain,  de  29  anos,  ‘era  um  um soldado  do
Estado Islâmico’. Uma menina de 10 anos e uma jovem
de 18 morreram no ataque na cidade do Canadá.
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