
MEMBRO MAIS JOVEM DA CÉLULA FEMININA DE TERRORISMO PRESO NA GRÃ-
BRETANHA

03/08/2018

LONDRES (Reuters) - A mais nova integrante de uma célula feminina de terrorismo na
Grã-Bretanha foi  condenada à prisão perpétua com um prazo mínimo de 13 anos, na
sexta-feira, por planejar ataques em Londres com sua irmã e mãe.

Safaa Boular,  18,  began planning an attack in  Britain
after being thwarted in her attempts to join an Islamic
State (IS) fighter in Syria, police said.

FORÇA DE DEFESA ISRAELENSE FRUSTRA ATAQUE TERRORISTA NA FRONTEIRA
SÍRIA

02/08/2018

O Estado Islâmico (EI) decapitou um dos civis sequestrados em 25 de julho no sul da
Síria, segundo informações divulgadas pelo jornal local Suwayda24. O grupo terrorista
lançou  uma  série  de  ataques-surpresa  coordenados  na  província  drusa  de  Sueida,
provocando a pior chacina já registrada nesta região, com 250 mortos (137 civis) e 273
feridos.

In recent weeks, Syrian civil war fighting has intensified
in  the  Syrian  Golan  Heights.  The  IDF  continues  to
closely monitor the situation.

JIHADISTAS ENTREGAM ARMAS AO EXÉRCITO DA SÍRIA

30/07/2018

O Centro Russo de Reconciliação comunicou neste domingo (29) que, nas últimas vinte e
quatro horas, depois de conversações, organizações jihadistas entregaram um conjunto
de armamentos ao exército da Síria.
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O  Centro  Russo  de  Reconciliação  comunicou  neste
domingo  (29)  que,  nas  últimas  vinte  e  quatro  horas,
depois  de  conversações,  organizações  jihadistas
entregaram um conjunto de armamentos ao exército da
Síria.

DEZENAS DE MULHERES E CRIANÇAS SEQUESTRADAS PELO EI EM ATAQUE NA
SÍRIA

30/07/2018

Pelo  menos 36 mulheres  e crianças foram sequestradas pelo grupo terrorista  Estado
Islâmico (EI) durante o ataque da semana passada na província de Sueida, na Síria. As
informações foram anunciadas nesta segunda-feira (30) pela ONG Observatório Sírio dos
Direitos Humanos (OSDH). As mulheres e crianças da comunidade drusa, majoritária na
província, foram sequestradas em ataques coordenados executados pelos terroristas no
dia 25 de julho e que deixaram mais de 250 mortos.

Pelo menos 36 mulheres e crianças foram sequestradas
pelo  grupo  terrorista  Estado  Islâmico  (EI)  durante  o
ataque da semana passada na província de Sueida, na
Síria.
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