
EI  REIVINDICA  ATAQUE  COM  34  MORTOS  EM  ESCOLA  NA  CAPITAL  DO
AFEGANISTÃO

16/08/2018

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta quinta-feira (16) a autoria de um
ataque contra uma escola em um bairro de maioria xiita de Cabul, capital do Afeganistão,
que deixou pelo menos 34 mortos e 56 feridos. A agência “Amaq”, vinculada ao Estado
Islâmico, identificou o autor do atentado como o “irmão mártir” Abdulrauf al Jorasani, em
comunicado difundido através do Telegram, cuja autenticidade não pôde ser comprovada.

O  grupo  terrorista  Estado  Islâmico  (EI)  reivindicou
nesta quinta-feira  (16)  a  autoria  de um ataque contra
uma escola  em um bairro  de  maioria  xiita  de  Cabul,
capital  do  Afeganistão,  que  deixou  pelo  menos  34
mortos e 56 feridos.

ESTADO ISLÂMICO ESVAZIA POVOADOS CRISTÃOS DA SÍRIA

16/08/2018

O grupo terrorista Estado Islâmico não destruiu apenas as casas dos cristãos na Síria. Ao
que tudo indica, a vida em muitas comunidades nunca mais será a mesma. Antes de
abandonarem as  regiões  que  um dia  estiveram sob  seu  controle,  os  extremistas  do
Estado  Islâmico  demoliram  a  maioria  das  igrejas.  E  desde  então,  quase  todos  os
prisioneiros  libertados  fugiram  com  suas  famílias  e  seus  vizinhos,  esvaziando  as
comunidades cristãs.

O  grupo  terrorista  Estado  Islâmico  (EI)  reivindicou
nesta quinta-feira  (16)  a  autoria  de um ataque contra
uma escola  em um bairro  de  maioria  xiita  de  Cabul,
capital  do  Afeganistão,  que  deixou  pelo  menos  34
mortos e 56 feridos.

EXPLOSÃO NA CAPITAL DO AFEGANISTÃO DEIXA QUASE 50 MORTOS

15/08/2018

48 pessoas morreram e outras 67 ficaram feridas na cidade de Cabul. Até o momento,
nenhum grupo reivindicou responsabilidade pela explosão. Uma explosão em um bairro
xiita de Cabul,  capital  do Afeganistão, deixou mortos e feridos nesta quarta-feira (15).
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Segundo  o  último  balanço  divulgado  pelo  ministro  da  Saúde  do  país,  48  pessoas
morreram e outras 67 ficaram feridas.

48  pessoas  morreram e  outras  67  ficaram feridas  na
cidade  de  Cabul.  Até  o  momento,  nenhum  grupo
reivindicou responsabilidade pela explosão.

MOTORISTA LANÇA CARRO CONTRA CIDADÃOS PERTO DO PARLAMENTO EM
LONDRES

14/08/2018

Várias pessoas ficaram feridas quando um carro foi lançado, no início da manhã desta
terça-feira (14), contra as barreiras de segurança do lado de fora do Parlamento britânico,
informou  a  Polícia  Metropolitana  de  Londres.  O  motorista  do  veículo  foi  detido  por
suspeita de ato terrorista logo após o atropelamento, que aconteceu pouco depois das
07h30 (3h30, no horário de Brasília), no centro de Londres.

Várias  pessoas  ficaram  feridas  quando  um  carro  foi
lançado,  no  início  da  manhã  desta  terça-feira  (14),
contra  as barreiras de segurança do lado de fora do
Parlamento britânico, informou a Polícia Metropolitana
de Londres.
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